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Pomóż czworonogom przetrwać upały
Lato to przyjemny czas kojarzący się z wypoczynkiem, relaksem i piękną aurą. Niestety ta pora roku
przysparza też wielu problemów, a gorsze samopoczucie podczas upałów dotyka nie tylko ludzi,
ale też zwierzęta. Pamiętajmy o domowych pupilach, aby mogły cieszyć się zdrowiem, gdy z nieba
leje się żar.
Jak zaznaczają oświęcimscy
inspektorzy z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Zwierząt Animals, lato potrafi być dla zwierząt ogromnym koszmarem, dlatego
bardzo ważnym jest, abyśmy
nie przechodzili obojętnie,
widząc zwierzę bez dostępu do wody, psa na krótkim
łańcuchu w pełnym słońcu
czy zwierzę zamknięte w samochodzie. Latem na uwagę
zasługują nie tylko psy i koty,
ale też inne domowe zwierzęta gospodarskie oraz ptaki. Przede wszystkim należy
zatroszczyć się o starsze psy
czy koty, samice w ciąży, psy
o krótkich przewodach nosowych, np. modne w ostatnim czasie buldogi francuskie czy shih tzu, chore oraz
najmłodsze zwierzęta, ponieważ właśnie dla nich wysokie
temperatury są najbardziej
dokuczliwe.
Najczęstszym problemem są
pozostawione w samochodzie psy. Pamiętajmy, aby nigdy tego nie robić. Nagrzane auto jest jak piekarnik,
w którym czworonożny pupil może się nabawić udaru,
a nawet umrzeć. Zaledwie
w ciągu kilku minut w środku pojazdu może zostać osiągnięta temperatura znacznie
wyższa od temperatury powietrza. Oświęcimscy Animalsi tłumaczą, że psy posiadają gruczoły potowe jedynie
na poduszkach łap, co podczas upałów nie jest wystarczające, aby ochłodzić organizm zwierzęcia, dlatego psy
chłodzą się poprzez ziajanie.
To znacznie mniej wydolny
sposób radzenia sobie z upałem niż ten, posiadany przez
człowieka. Trzeba też pamiętać, że samochód postawiony
w cieniu nagrzewa się rów-

Killer już 5 lat czeka na adopcję w oświęcimskim schronisku
Fot. facebook.otozoswiecim

nie szybko i także stanowi
ogromne zagrożenie dla życia
naszego pupila. Inspektorzy
do spraw ochrony zwierząt
apelują – kiedy przechodząc
obok czyjegoś samochodu zauważysz zamkniętego w nim
psa, nie zawahaj się interweniować. Jeżeli nie jesteś w stanie zlokalizować właściciela,
powiadom o tym przypadku
policję, a jeśli trzeba, to zbij
szybę – prawo stoi po Twojej
stronie! Nie można też przywiązywać zwierzaków przed
sklepem, aby pójść na zakupy, ponieważ nawet jeśli początkowo w danym miejscu
jest cień, to z upływem czasu
może na czworonoga zacząć
świecić słońce.
Nasi mali przyjaciele zasługują na szczególną uwagę
także wtedy, kiedy przebywają w mieszkaniu. Zapewnienie dostępu do świeżej
wody to podstawowa zasa-

da, jednak posiadacze psów
i kotów muszą mieć na
względzie fakt, że latem ich
zwierzęta wypijają więcej
wody niż podczas innej pory
roku. Dlatego inspektorzy
zalecają, aby zaglądać częściej do psich i kocich miseczek, a wychodząc z domu,
postawić dodatkowe napełnione naczynie. Wodę należy dolewać lub wymieniać
przynajmniej kilka razy w
ciągu dnia, ponieważ przy
panującej w pomieszczeniach wysokiej temperaturze
w stojącej zbyt długo wodzie
mogą namnażać się bakterie.
Animalsi radzą też zostawiać
otwarte drzwi do łazienki,
tak aby kot lub pies mógł
wejść i ochłodzić się na zimnych płytkach podłogowych.
Trzeba też pamiętać o tym,
aby nie zostawiać zwierząt
na balkonie ani w żadnym
innym miejscu, w którym

nie będą miały możliwości
schronienia się przed upałem.
Abyśmy mogli w pełni czerpać przyjemność ze wspólnych spacerów, nie zapominajmy zabrać wody nie tylko
dla siebie, ale także dla naszego pupila. Nawadnianie jest
również bardzo ważne podczas podróży samochodowej
z psem, dlatego nie można
zapominać o regularnych postojach, by podać mu wodę
z miseczki.
Obecnie coraz więcej hoteli i pensjonatów przyjmuje
gości posiadających zwierzęta, dlatego rośnie też popularność wyjazdów na wczasy z czworonogami. Należy
jednak wiedzieć, że nie każde
zwierzątko będzie tak bardzo
zadowolone z wakacyjnego
wyjazdu, jak jego pan. Koty
zazwyczaj nie lubią zmiany
miejsca, więc nie narażaj-

my ich na stres, zabierając
na wycieczkę, jeśli zauważymy, że nie mają na to ochoty.
Pracownicy oświęcimskiego
schroniska dla bezdomnych
zwierząt radzą, aby obserwować zachowanie naszych pupili. Typowe zachowanie kota
czy psa w stresie to nerwowe
oblizywanie się, napięte mięśnie, a nawet drżenie całego
ciała. Radzą, aby w największe
upały nie zabierać piesków,
szczególnie starszych i otyłych, na plażę czy nad wodę.
Jeśli jednak wybieramy się
w takie miejsca, to szukajmy
choć w połowie zacienienia,
by psiak mógł się schronić
przed upałem. Nie zapominajmy także o misce i czystej
wodzie do picia (woda z rzeki
lub jeziora rzadko bywa zdatna do spożycia), by uniknąć
męczących zatruć i biegunek
u naszego zwierzątka. Inspektorzy z OTOZ Animals
Oświęcim apelują do wszystkich – jeśli widzimy psiaka,
który szukając cienia chowa się za plecami siedzącego
w pełnym słońcu właściciela,
zwróćmy temu opiekunowi
uwagę, że znęca się nad swoim psem.
Latem zatroszczmy się o zabłąkane psy, wolno bytujące
koty oraz ptaki. Inspektorzy
do spraw ochrony zwierząt
przekonują, że nie trzeba
wiele, aby przynieść ulgę niejednemu stworzeniu, a nawet uratować jego życie. Wystarczy wystawić miseczkę
z wodą przed domem lub koło
śmietnika, najlepiej w zacienionym miejscu. Przypominają też, że koty znajdujące
się na terenach naszych osiedli są zwierzętami dzikimi,
a nie bezdomnymi. Nie należy umieszczać ich w schroniskach, ani pozbywać się ich

w żaden inny sposób – jest
to karalne. Zwierzęta te są
chronione ustawą o ochronie
zwierząt, zgodnie z którą powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego
bytu.
– Wydzielmy miejsce, w którym będziemy karmili i poili
koty albo chociaż pozwólmy
robić to innym. Starajmy się
jednak zachować higieniczne
warunki w miejscach dokarmiania, by nie zaogniać sąsiedzkich konfliktów. Zwróćmy uwagę, że dbając o koty
wolno bytujące, pozbywamy
się z osiedla myszy i szczurów, które nie występują
w kocich siedliskach. Nie
bądźmy obojętni wobec potrzeb innych stworzeń! –
apelują inspektorzy z OTOZ
Animals Oświęcim.
Pomóżmy też bezdomnym
zwierzętom, które przebywają w oświęcimskim schronisku na Kamieńcu. Podczas
jednej z ulew, jakie przeszły
na początku czerwca nad naszym miastem, podtopiło budynek. Na szczęście żadne ze
zwierzaków nie ucierpiało,
ale zalane zostały pomieszczenia socjalne i kuchnia,
w których przechowywano
zapasy niezbędnych w codziennej opiece artykułów
sanitarno-higienicznych oraz
biuro. Dlatego OTOZ Animals Oddział Oświęcim prosi o wsparcie. Szczegółowe
informacje można znaleźć na
ich facebookowym profilu.
– Marzena Wilk
Reklama
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Wolność słów i wolność kłamstw

Ambasadora
Oświęcimia
– Miasta Pokoju. Jest to forma uznania dla osób i instytucji, które wspierają rozwój
Oświęcimia.
– Niech ta statuetka będzie podziękowaniem za Pana obecność i wsparcie projektu, jakim jest Oświęcimskie Forum
Praw Człowieka. Niech będzie
zaproszeniem do kontynuowania owocnej współpracy
z miastem Oświęcim – powiedział prezydent Janusz Chwierut. Andrzej Zoll, dziękując
za wyróżnienie, podkreślił, że
działania na rzecz praw człowieka, które są podejmowane
w Oświęcimiu i to, że włącza
się w nie wiele osób z zagranicy, są wielkim osiągnięciem
mieszkańców miasta.
Tegorocznej konferencji towarzyszyły: wystawa pt. „Czy
prawda ma znaczenie?”, seminarium dla studentów „Słowa
są ważne” oraz warsztaty dla
uczniów. Odbyło się również
spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
Organizatorzy konferencji:
Oświęcimski Instytut Praw
Człowieka, Miasto Oświęcim, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu. Honorowy
patronat objął Rzecznik Praw
Obywatelskich.
– Kamila Drabek

Decyzją Sejmu RP 14. czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia w Oświęcimiu i w Harmężach
obchodzono 78. rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz.

schwitz. To tam, 14 czerwca
1940 r., esesmani umieścili
więźniów na okres kwarantanny. Dziś mieści się tam
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. rtm. Witolda
Pileckiego.
Główna część obchodów odbyła się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birenau. Przed blokiem 11
zabrzmiał hymn Polski, a następnie delegacje złożyły znicze pod Ścianą Śmierci na
dziedzińcu bloku, upamiętniając wszystkie ofiary niemieckiego
nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Na zakończenie otwarto
nową wystawę muzeum poświęconą ruchowi oporu
w KL Auschwitz, która mieści się w dwóch zachowanych
oryginalnie salach na parterze bloku 11.
– In

Wolność słowa/wolność kłamstwa to tytuł V Oświęcimskiego Forum Europa wobec wyzwań XXI wieku, zorganizowanego 24 i 25 maja 2018 r. przez Oświęcimski
Instytut Praw Człowieka.
Fot. MBP Galeria Książki w Oświęcimiu, M. Kapustian

24 i 25 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki odbyły się dyskusje i spotkania w ramach
V Oświęcimskiego Forum
Europa wobec wyzwań XXI
wieku. Naukowcy, pisarze,
publicyści,
dziennikarze,
działacze społeczni oraz inne
osoby reprezentujące różne
środowiska podjęli wyzwanie zmierzenia się z tematem,
który w demokratycznym
państwie powinien być bezsporny. Wolność słowa zdaje
się być fundamentalną wartością i podstawowym prawem
w demokratycznym społeczeństwie. Zdaje się być, ale
czy jest?
– Wiemy z dziejów, że kłamstwa i manipulacje legły
u podstaw niezliczonej liczby satrapii oraz konfliktów.
Krwawy wiek XX uchodzi
za niepokojącą kulminację

tego zjawiska. Niepokojącą,
bo aż roi się w nim od dowodów, na tyleż smutną, co tragiczną w wymowie tezę, że
ludzkość nie potrafi się uczyć
na własnych błędach – powiedziała dr Alicja Bartuś,
dyrektorka Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka. Jaki jest pod tym względem początek XXI wieku?
Czy żyjemy w dobie wolności słowa, czy też w czasach,
gdy kłamstwo święci triumfy? Dyskusje podczas konferencji zostały podzielone
na cztery sesje tematyczne,
w których wzięli udział: Tomasz Dostatni OP, Andrzej
Zoll, Anna Wolff-Powęska,
Zbigniew Bartuś, Paulina
Puślednik, Bożena Szubińska, Adam Bodnar, Marcin
Pulit, Beata Biel, Jarosław
Flis, Monika Płatek, Bartosz Bartyzel, Henryk Wujec,

„Wolność słowa to jedno
z najważniejszych osiągnięć demokracji i praw
człowieka. Jednak granice
tej wolności zawsze były
przedmiotem sporu
i kontrowersji. Dzisiaj problem ten staje się wręcz
centralnym punktem życia
publicznego” – powiedział
dr Adam Bodnar, rzecznik
praw obywatelskich.

Yaron Becker, Zbigniew Nosowski i Jerzy Sadecki.
Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania: Czy warto być
przyzwoitym? Emancypacja
4.0 – Co się kryje za #MeToo?
Kto nam wybiera władzę? Kto
nam pisze historię?
– W przestrzeni publicznej
mamy do czynienia z nazywaniem kłamstwa różnymi eufemizmami: „prawda wzmocniona”, „prawda kreatywna”,

„strategiczne wprowadzanie
w błąd”. Żyjemy w czasach
wszechobecności i bezkarności kłamstwa – diagnozowała
problem współczesności prof.
Anna Wolff-Powęska, historyczka i przewodnicząca rady
naukowej Centrum Badań
Historycznych PAN w Berlinie. Beata Biel, dziennikarka
telewizyjna i autorka filmów
dokumentalnych,
wskazywała przykłady manipulacji,
podkreślając, jak bardzo nieświadomy odbiorca jest bezbronny wobec medialnych
przekazów. Fake news – to
określenie zastępuje wiele innych sformułowań i szerzy się
w mediach, zacierając granice
między faktami a propagandą. Wiele miejsca poświęcono kwestii języka, który buduje świadomość człowieka.
Język polski jest wciąż ubogi
w żeńskie odpowiedniki męskich nazw, co szczególnie
widoczne jest np. w wojsku.
Komandor Bożena Szubińska
opowiadała o realiach pracy i kariery kobiet-żołnierek,
a właściwie kobiet-żołnierzy,
bo przecież nie ma w wojsku kapitanek, komandorek
ani generałek. Jeśli w języku
pewne formy żeńskie i nazwy są nieobecne lub budzące sprzeciw czy śmiech, to czy
w społeczeństwie mężczyźni
i kobiety sprawujący te same
funkcje, wykonujący tę samą
pracę, są równorzędnie traktowani?

Fot. MBP Galeria Książki, M. Kapustian

W wielu miejscach przewijał
się temat budowania świadomego odbiorcy i uczestnika
zdarzeń. Budowania od podstaw, czyli od dzieci i młodzieży, którzy są pokoleniem
Internetu, a wspomniane fake
newsy to ich chleb powszedni. Tylko jak uczyć odróżniać prawdę od kłamstw?
– Podstawowy wniosek jest
taki: w każdym zdrowym społeczeństwie muszą istnieć silne i powszechnie poważane,
niezależne od władzy albo
nawet szerzej – od polityków
w ogóle – ośrodki szerzenia
prawdy, wiedzy, informacji,
faktów. W liberalnej demokracji rolę odgrywają – lub odgrywać mają – wolne media,
ale też organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje
itp. Razem tworzą fundament
społeczeństwa obywatelskiego.
Im są silniejsze, tym lud, suweren, mniej jest podatny na
kłamstwa i manipulacje, a jednocześnie ma większe szanse
dotarcia do prawdy, faktów,
obiektywnych opinii – stwierdziła dr Alicja Bartuś.
Szczególnym wydarzeniem
podczas V Oświęcimskiego
Forum Europa wobec wyzwań XXI wieku było uhonorowanie prof. Andrzeja Zolla statuetką i tytułem

78. rocznica pierwszego transportu

go Jarosław Sellin, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta,
Senatu RP oraz parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz
samorządowych, instytucji
i stowarzyszeń współorganizujących obchody, dyrekcja
i pracownicy Muzeum Auschwitz, a także wszyscy pragnący upamiętnić wydarzenia z 14 czerwca 1940 r.
Obchody rozpoczęły się
w Centrum św. Maksymiliana
w Harmężach, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą,
której przewodniczył biskup
Roman Pindel, ordynariusz
diecezji bielsko-żywieckiej.
Po niej goście zwiedzili „Klisze pamięci. Labirynty” – wy-

stawę prac Mariana Kołodzieja, więźnia pierwszego
transportu nr 423.
Tam też wicepremier Beata
Szydło, wiceminister Jarosław
Sellin oraz przedstawiciele Powiatu Oświęcimskiego
podpisali umowę dotyczącą
utworzenia muzeum poświęconego Polakom niosącym
pomoc więźniom obozu Auschwitz-Birkenau. Muzeum
Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej powstanie
w budynku zwanym Lagerhausem, który jest położony
ok. 200 m od byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Od
1924 r. był magazynem surowca Polskiego Monopolu Tytoniowego. W latach 1940–44,

Fot. www. auschwitz.org, M. Lach

14 czerwca 1940 r. Niemcy
skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz
grupę 728 Polaków. Wśród
nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie
podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów.
Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu
Auschwitz.
W obchodach wzięli udział
byli więźniowie obozu Zdzisława Włodarczyk i Ryszard
Machulik,
przedstawiciele
władz Rzeczypospolitej Polskiej wicepremier RP Beata
Szydło oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowe-

jako tzw. Lagerhaus, był magazynem żywnościowym dla
obozowej załogi SS.
Później wieńce złożono pod
tablicą poświęconą pierw-

szemu transportowi umieszczoną na budynku dawnego
Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal terenu
dzisiejszego Muzeum Au-
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Gościnny Oświęcim
Oświęcim ma duży potencjał turystyczny, który stara się wzmacniać. Efektem
tego jest między innymi prężnie rozwijająca się baza noclegowa – w ostatnim
czasie przybyło w naszym mieście sporo miejsc oferujących noclegi o różnym
standardzie.
Od końca kwietnia gości
przyjmuje hotel Hampton by
Hilton położony w sąsiedztwie Rynku Głównego, wzgórza zamkowego i bulwarów
nad Sołą. Powstał on w miejscu dawnej kamienicy i fabryki wódek i likierów należącej
do żydowskiej rodziny Haberfeldów. Trzygwiazdkowy
hotel przy ul. Dąbrowskiego 2
to marka należąca do znanej
na całym świecie sieci Hilton.
Posiada 120 pokoi, w cenie
oferuje swoim gościom gorące śniadanie, bezprzewodowy
dostęp do internetu, dostępną dla wszystkich gości strefę pracy tzw. „work-zone”, salę
do ćwiczeń czynne przez całą
dobę i 4 sale konferencyjne.
Atutem obiektu jest restauracja, z której mogą korzystać
nie tylko przyjezdni, a jej szefem jest znany w środowisku
kulinarnym Bartosz Gadzina,
który menu opiera na ekologicznych i zdrowych produktach. W podziemiu znajduje się 51 miejsc postojowych.

Autorem projektu architektonicznego jest oświęcimska
pracownia Susuł & Strama
Architekci.
W hotelu można odnaleźć nawiązania do dawnego Oświęcimia. Najbardziej widocznym jest symboliczny wykusz
na bryle budynku od strony
Soły, który znajduje się w takim samym miejscu, jak dawniej w kamienicy Haberfelda.

– Akcentami, jakie nawiązują
do starego Oświęcimia są wykładziny z wzorami ze starych
płytek, jakie były w kamienicy i fabryce likierów Haberfelda, ale też w innych budynkach mieszkalnych miasta.
Jest to siedem wzorów, które znajdują się w salach konferencyjnych, w części lobby, w pokojach i korytarzach
hotelu Hampton by Hilton

Restauracja hotelu Hampton by Hilton

Nowoczesne i wygodne
Pięć nowoczesnych autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji kursuje
już po ulicach Oświęcimia.
Stanowią pierwszą transzę zakupu nowych pojazdów, który możliwy był dzięki unijnemu wsparciu.
Do wiosny przyszłego roku
tabor MZK wzbogaci się
o dwadzieścia nowych autobusów, w tym dziewiętnaście
solarisów. Koszt projektu wynosi prawie 26 mln zł, z czego
dofinansowanie unijne stanowi 85 proc. kosztów, pozostała kwota pokryta jest z MZK.
Wygodne autobusy są niskopodłogowe i posiadają roz-

kładane platformy na wózki inwalidzkie. O kolejnych
przystankach informują nie
tylko komunikaty głosowe
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, ale też znajdujące się
w środku monitory LCD,
na których wyświetla się trasa
jazdy. Nowe autobusy są klimatyzowane, posiadają Wi-Fi
i porty USB, dzięki którym
podczas podróży po mieście
można podładować wyczerpaną baterię w telefonie. Mają
biletomaty, w których łatwo

bilety kupią także zagraniczni turyści – komunikaty wyświetlają się w nich w czterech
językach (oprócz polskiego, w angielskim, niemieckim i rosyjskim), a należność
można uiścić nie tylko gotówką, ale też kartą płatniczą. Autobusy marki Solaris są ekologiczne, napędzane silnikiem
spalinowym (o zapłonie samoczynnym) spełniającym
normy czystości spalin EURO
6 i z napędem hybrydowym.
Jest w nich monitoring, a kamery są rozmieszczone nie
tylko wewnątrz autobusów,
ale też na zewnątrz.
Kolejna transza pięciu autobusów trafi do oświęcimskiego MZK w sierpniu, w sumie
do maja 2019 na oświęcimskich ulicach będą jeździły
prawie 7,5-metrowe, niespełna 9-metrowe, 10,5-metrowe
autobusy i12-metrowe hybrydowe.
Projekt przewiduje także
stworzenie całkiem nowej
strony internetowej, która będzie bardziej czytelna i przyjazna osobom planującym
podróż oraz rozkłady jazdy
z kodami QR, dzięki czemu
będzie można łatwo zeskanować wykaz połączeń i odczytać go w telefonie.
– In

w Oświęcimiu – mówi Maciej
Podczaski, dyrektor sprzedaży Hampton by Hilton w
Oświęcimiu.
– Dodatkowo w każdym pokoju znajdują się fotografie, ukazujące dawny wygląd miasta i przywołujące
klimat starego Oświęcimia,
a przy wejściach do pokoi na
tabliczkach z numerem zamieszczone są zdjęcia starego
i współczesnego miasta – dodaje dyrektor.
W sercu Oświęcimia, w zabytkowej kamienicy nr 16
na Rynku Głównym powstał
hostel Polin House, który swoich pierwszych gości przyjmował na początku
czerwca. Na turystów czeka
tam 50 miejsc noclegowych.
Hostel dysponuje 17 pokojami jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i ośmioosobowymi z łazienkami. W ośmiu z nich
jest podwyższony standard
i znajdują się w nich telewizory. Wszyscy goście mają
do dyspozycji dobrze wypo-

Pokój z widokiem na rynek w Polin House

sażoną kuchnię połączoną
z jadalnią.
Właścicielem budynku jest
miejska spółka Oświęcimskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, a hostel prowadzi Mariola Senkowska, właścicielka Willi Pierrot.
– Rozważaliśmy różne warianty zagospodarowania tej
kamienicy. Ostatecznie zdecydowaliśmy o przeznaczeniu jej na usługi turystyczne.
Hostel to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego,
a atrakcyjnie położony obiekt
będzie zapewne chętnie odwiedzany przez turystów –
mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Prace w kamienicy trwały
blisko 18 miesięcy. Budynek

POD PATRONATEM GZO

Radosna afirmacja

10 czerwca ulicami Oświęcimia przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.

Po mszy świętej w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny osoby, które łączy
przekonanie, że szacunek dla
życia i rodziny stanowi fundament ładu społecznego, radośnie przemaszerowały ulicami Starego Miasta i osiedla
Chemików. Niesione transparenty i biało-czerwone chorągiewki nawiązywały do hasła
przewodniego przedsięwzięcia „Rodzina kolebką miłości
Boga i Ojczyzny”. Jak podkreślali organizatorzy, pragnęli
w tym roku przypomnieć, że
ostoję polskości zawsze stano-

wiła rodzina. To ona właśnie
kształtowała patriotyczne postawy i zaszczepiała dzieciom
miłość do Ojczyzny, szczególnie w okresie dążeń do niepodległości.
W imieniu uczestników marszu przedstawiciele wielopokoleniowej rodziny złożyli
kwiaty i zapalili znicze przy
obelisku Niepodległości.
Marsz zakończył się przy
Szkole Podstawowej nr 9
w Oświęcimiu, gdzie odbył
się piknik rodzinny. Nie zabrakło zabaw dla dzieci,
występów uczniów oświę-

przeszedł gruntowny remont,
musieliśmy wszystko odtworzyć od nowa. Bez wsparcia
miasta trudno byłoby udźwignąć inwestycję. Zainstalowaliśmy w budynku windę oraz
instalację
przeciwpożarową. Koszt wszystkich prac to
2,3 mln zł, a złożyły się na to
pieniądze pozyskane z kredytu, z budżetu miasta, wkładu
prywatnego operatora, prowadzącego obiekt oraz naszej
spółki – wyjaśnia Tyberiusz
Kornas, prezes Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Mariola Senkowska podkreśla, że ważna dla powodzenia
inwestycji jest dbałość o wygodę gości, ale też relacje międzyludzkie i klimat panujący
w obiekcie.
– O sukcesie stanowią nie tylko mury i ściany, które oczywiście są bardzo ważne, ale
atmosfera i ludzie. Dlatego
dołożę wszelkich starań, żeby
turyści, którzy tu przyjadą nie
tylko dobrze się czuli w hostelu, ale też w ogóle w naszym
Oświęcimiu – podkreśla Mariola Senkowska prowadząca
Polin House.
Jeszcze niedawno w Oświęcimiu było 700 miejsc noclegowych (2016 rok), a na koniec
tego roku będzie ich już ok.
1,5 tys.
– In

cimskich szkół, prezentacji
i konkursów. Wieczór zwieńczyły koncerty zespołów Pochwalony i Włóczykije.
Marsz poprzedziła sesja „Rodzina kolebką miłości Boga
i Ojczyzny – ku Niepodległej”,
która odbyła się 8 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury. Jej tematyka
dotyczyła losów i roli rodziny podczas walki o niepodległość i odbudowy państwa
polskiego.
Marsz dla Życia i Rodziny
odbył się w Oświęcimiu już
po raz siódmy. Organizatorami były środowiska działające przy parafii Świętego
Maksymiliana Męczennika
w Oświęcimiu: Akcja Katolicka, Bractwo Trzeźwości,
Domowy Kościół Ruch Światło–Życie i Stowarzyszenie
„Abstynencja”. Honorowym
patronatem objęli go: Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Starosta Powiatu Oświęcimskiego i Prezydent Miasta
Oświęcim.
Marsze, zainicjowane w 2006
roku w Warszawie, odbyły się
w ponad 150 miejscowościach
w całym kraju. Hasło przewodnie tegorocznych marszów – „Polska Rodziną silna”
nawiązuje do setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz do 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II
na Stolicę Apostolską.
– ekt
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Ekologiczne starania

Sport to zdrowie

Oświęcimskim seniorom nie jest obcy aktywny tryb życia Do corocznej ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata włąi rywalizacja sportowa. Kolejny raz dowiedli, że sport to cza się wielu oświęcimian, zwłaszcza młodych. W tym roku
mieszkańcy naszego miasta również nie zawiedli.
zdrowie.
Fot. zbiory UTW

Reprezentacja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury, wzięła udział
w X Jubileuszowej Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego
Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci wiek na start”,
która odbywała się 19 maja
w Łazach. W sportowej rywalizacji uczestniczyło 1187 seniorów z 68 UTW i organizacji
senioralnych z Polski, Ukrainy
i Austrii. Seniorzy sprawdzali się w dziesięciu dyscyplinach sportowych: pływaniu,
zawodach lekkoatletycznych,
strzelaniu, łucznictwie, tenisie stołowym, szachach,
brydżu sportowym, boule,
przełajach rowerowych, kaja-

kach. Oświęcimianie wrócili
z olimpiady z dwoma medalami – srebrnym, zdobytym
przez Małgorzatę Buszman w
kajakarstwie i brązowym zdobytym przez Barbarę Lipiarską w pływaniu.
Fot. UM Oświęcim

Seniorzy mieli okazję szlifować formę także podczas akcji zorganizowanej
przez Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu i Stowarzyszenie „Pokolenia” pn. „Senior
w ruchu”, która miała miejsce 30 maja na bulwarach.
Jak przystało na profesjonalny trening, najpierw była
rozgrzewka, później instruktaż nordic walking, wspólny spacer z kijkami, a na
koniec uczestnicy mogli się
posilić w zdrowym bufecie.
Dla pierwszych stu osób, które się zapisały, organizatorzy
przygotowali pakiety upominkowe – koszulki i kije do
nordic walking.
– In

Gdy przemoc jest blisko...
Przemoc jest zjawiskiem występującym w wielu dziedzinach
życia, także wśród najbliższych, czyli w rodzinie. To trudny,
jednak możliwy do rozwiązania problem.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu od 2010 roku w ramach Punktu Informacji
Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie prowadzone są
spotkania samopomocowej
Grupy Wsparcia dla Osób
Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Jej celem jest
wspieranie we wzmocnieniu
psychiki członków grupy, pomoc w osiągnięciu poczucia
kontroli nad wydarzeniem
i wyzbyciu się samooskarżania, zwiększania zaradności życiowej, mobilizacja do
zmiany oraz propagowanie
i wdrażanie w życie innych
form pomocy w zakresie
przeciwdziałania przemocy
domowej.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, z którym związane
są liczne przekonania silnie
zakorzenione w społeczeń-

stwie. Mają one zazwyczaj
charakter stereotypów i mitów, które nierzadko wyznaczają powszechne rozumienie
przyczyn przemocy w domu,
jej akceptację, a także kreują
postawy społeczeństwa wobec ofiar.
– Osoby krzywdzone są często izolowane przez sprawcę
przemocy, niejednokrotnie
same też unikają kontaktów
społecznych. Uważają, że ich
sytuacja jest tak wyjątkowa,
że nikt nie rozumie ich cierpienia. Ponadto dodatkową
blokadą do szukania wsparcia
jest ogromne poczucie wstydu i poczucie winy za sytuację rodzinną. Uczestnictwo
w grupie wsparcia umożliwia
tym osobom wyjście z izolacji i zapoczątkowanie zmiany.
Uświadamia, iż ich sytuacja
nie jest jednostkowa, że dotyczy wielu ludzi z różnych
środowisk i o różnym statusie

społecznym – zaznacza Dorota Basta, pracownik socjalny
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu.
Spotkania Grupy Wsparcia
dla Osób Doświadczających
Przemocy w Rodzinie odbywają się dwa razy w miesiącu,
obecnie w drugi i ostatni wtorek miesiąca od godziny 17:00
do 19:00 w siedzibie MOPS-u
przy ul. Jana III Sobieskiego
15B, pokój nr 16. Harmonogram spotkań znajduje się na
stronie internetowej oświęcimskiego MOPS-u www.
mops-oswiecim.pl/. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami
tel.: 338479012, 338479011,
338447396 i 795935070.
Spotkania prowadzi pracownik socjalny Dorota Basta, raz
w miesiącu wspólnie z psychologiem Sylwią Kępą.
– In

W Sprzątaniu świata – Oświęcim 2018 wykorzystano aż
1,5 tys. worków na odpady
i 7,5 tys. sztuk rękawiczek jednorazowych. Dzięki zaangażowaniu i wspólnemu wysiłkowi
uczestnicy akcji zebrali 3,35
tony nieczystości i odpadów.
Oczyszczone zostały tereny
wokół oświęcimskich szkół,
przedszkoli, park Chemików, międzywale rzeki Soły,
okolice wokół akwenu Kruki, tereny wokół cmentarzy,
łąki za Kauflandem. Strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu zebrali śmieci
z terenu Kruków, a płetwonurkowie wyczyścili z odpadów komorę C akwenu.
W kampanii, organizowanej w Oświęcimiu już po raz
dwudziesty trzeci, wzięło
udział 5,35 tys. uczestników.
Byli to uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich,
przedszkolaki, dzieci i młodzież ze świetlic szkolnych,
terapeutycznych, uczniowie
z ośrodka szkolno-wychowawczego, członkowie organizacji ekologicznych, strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Oświęcimiu.
Do akcji czynnie włączyli się
również: Koło Pszczelarzy
w Oświęcimiu, Koło Wędkarskie w Oświęcimiu oraz
członkowie rad osiedli: Monowice, Pod Borem, Domki Szeregowe, Dwory-Kruki
i Stare Stawy.

Akcja propaguje zachowania zmniejszające negatywny
wpływ ludzi na środowisko,
uczy recyklingu i eliminuje
powstawanie dzikich wysypisk.
– Sprzątnie świata to działania, które przynoszą wymierne korzyści, dzięki nim
miasto wiele zyskuje. Wspólna praca i wysiłek nie idą na
marne, a świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa
wzrasta. Dzieci i młodzież
widzą, jaki jest efekt wyrzucania śmieci w miejscach
niedozwolonych i jak bardzo środowisko na tym cierpi. Co roku uczestnicy kampanii pogłębiają swą wiedzę
o środowisku, pamiętając, że
ekologicznie znaczy mądrze
– mówi Agata Jezior z referatu ochrony środowiska Wy-

działu Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miasta Oświęcim.
– Tego rodzaju wspólne porządki przypominają nam
o tym, że o środowisko trzeba dbać na co dzień. Jest to
jedyny sposób na to, aby nasze miasto było czyste, zielone
i kolorowe – dodaje Andrzej
Bojarski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.
7 czerwca w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyło się
uroczyste spotkanie podsumowujące kampanię, podczas którego uczestnicy akcji
otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Na początku
spotkania wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 9 w Oświęcimiu, którzy
zaprezentowali edukacyjno-ekologiczne przedstawienie.
– In

Edukacyjno-ekologiczne przedstawienie w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu

Widoki na bursę
Są widoki na to, że studenci oświęcimskiej uczelni będą mogli w nieodległej przyszłości korzystać z akademika.
Dzięki dwumilionowej dotacji stara kamienica przy ul.
Górnickiego zostanie zaadaptowana na dom studencki.
– Oświęcim ma szansę stać się
miastem studentów – mówi
prof. Witold Stankowski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Pomóc ma w tym studencka
bursa, która dzisiaj jest jeszcze zrujnowaną kamienicą,
ale dzięki pieniądzom przyznanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieni się w akademik
dla młodzieży spoza powiatu oświęcimskiego. Pusty budynek pięć lat temu przekazały uczelni władze miasta.
Zakończenie wartej w sumie
trzy miliony złotych inwestycji zaplanowano na przyszły

rok. W starej kamienicy ma
powstać 35 miejsc dla żaków.
Będzie blisko nocleg, więc
będzie też można więcej czasu poświęcić na naukę…
oraz zabawę. Brak akademika nie przeszkadzał jednak
w świętowaniu tegorocznych
juwenaliów. W rockowym
klimacie studenci przejęli

symboliczny klucz do bram
miasta, by zaszaleć ostatni raz przed zbliżającymi się
egzaminami.
Juwenaliowe
koncerty zagrali: oświęcimski WALK, hardrockowy Silver Samurai i pochodzący
z Bochni 4szmery, a gwiazdą
wieczoru był zespół Farben
Lehre. O rozrywkę dla najmłodszych zadbali studenci z Koła Naukowego Logos
Activus, działającego przy Instytucie Nauk Humanistycznych. Zaprezentowali się też
motocykliści z grupy FREE –
Oświęcim, a druhowie z OSP
Brzeszcze
przeprowadzili
warsztaty treningowe z defibrylatorem AED. Zabawę
przygotowała uczelnia wraz
Samorządem Studenckim.
– Karo
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Wycieczki na dwóch kółkach
Lubisz rowerowe wycieczki rekreacyjne, towarzystwo innych ludzi i chcesz zobaczyć piękno nie tylko naszego regionu? Jeśli tak, to zapewne zainteresują cię propozycje PTTK
w Oświęcimiu.
Fot. zbiory klubu

W Kole Miejskim PTTK
Oświęcim działa klub rowerowy, który zrzesza miłośników turystyki i dwóch
kółek. Ze względu na duże
zainteresowanie społeczności PTTK i sympatyków został on reaktywowany w 2015
roku. Co istotne, nie trzeba
być członkiem PTTK, aby
korzystać z propozycji oferowanych przez organizację.
W wycieczkach może udział
wziąć każdy, kto ma chęć
i zdrowie.
– Na początku byliśmy zorientowani na bliskie wycieczki, jednak z czasem nasz
apetyt na rowerowe wypady
wzrósł i nie wystarczały nam
już pobliskie ścieżki. Tak powstał projekt pod hasłem
„Polska na rowerach” i zaczęliśmy jeździć nie tylko tutaj,
po terenach naszego powiatu
i okolicznych, ale organizujemy też wycieczki w różnych
częściach kraju – mówi Ryszard Szemik, prezes PTTK
Odział Ziemi Oświęcimskiej.
Od czasu reaktywacji klub rowerowy zorganizował około
czterdziestu wycieczek rowerowych trasami wiodącymi
przez powiaty: oświęcimski,
wadowicki, pszczyński, bieruńsko-lędziński, bielski i ty-

ski. Co roku klub w oświęcimskim PTTK organizuje też
wycieczkę w wybrany rejon
kraju. Dwa lata temu odbyła się wyprawa na wschodnie
tereny Polski „Roztoczański
szlak rowerowy” z Kraśnika
do Hrebennego, rok później
oświęcimscy cykliści zwiedzali Bory Tucholskie i Kaszuby, a w tym roku Mazury.
– Raz w roku organizujemy
wycieczkę w Polskę. Wtedy
jednak rowery są wypożyczone i czekają na nas na miejscu, nikt nie bierze swojego
jednośladu z sobą. Na pierwszy wyjazd na Roztocze pojechały z nami dwadzieścia
dwie osoby, ale już w Bory
Tucholskie trzydzieści pięć.
Na Mazurach byliśmy już
ponadpięćdziesięcioosobową grupą. Ze względów orga-

Oddali krew

nizacyjnych zazwyczaj na te
wyjazdy przyjmujemy zapisy
wstępne już w grudniu poprzedniego roku. Uczestnicy
tych kilkudniowych wyjazdów mają wszystko zabezpieczone – wypożyczenie rowerów, noclegi, wyżywienie,
ubezpieczenie, nie muszą się
już o nic martwić – zaznacza
prezes.
Wycieczki odbywają się raz
w miesiącu, od kwietnia do
września, a w październiku na
zakończenie sezonu rowerowego jest spotkanie przy kiełbaskach i prażonych. Wtedy
też uczestnicy wspólnie wspominają przygody, a nawet śpiewają turystyczne piosenki.
– W maju byliśmy w Wadowicach, w czerwcu w Krakowie,
lipiec to czas przerwy, a kolejne wycieczki w sierpniu i we

wrześniu. Wtedy najprawdopodobniej wybierzemy się do
Wielkiej Puszczy i Tenczynka. Trzeba pamiętać, że trasy
i daty wycieczek są uzależnione od pogody, dlatego zachęcam do bieżącego śledzenia
informacji zamieszczanych
na naszej stronie internetowej
pttk.oswiecim.net.pl/ – informuje Ryszard Szemik.
Warto skorzystać z rowerowej oferty oświęcimskiego oddziału PTTK, bowiem
koszt udziału w wycieczkach,
uwzględniający ubezpieczenie, jest niewielki, a korzyści
jest wiele.
– Bardzo nam zależy na odciągnięciu ludzi od codzienności
i pokazaniu piękna naszego
regionu i Polski. Zachęcamy
do doświadczenia i obserwacji uroczych krajobrazów
nie z okna samochodu, tylko
przemieszczając się na rowerach – zaprasza prezes.
Wycieczkowa grupa liczy zazwyczaj około 20 cyklistów,
a połowę stanowią osoby niezrzeszone w PTTK. Członkowie organizacji zapraszają na
wycieczki wszystkich, którzy mają chęci i zdrowie. To
ważne, bo niektóre trasy, jak
choćby do Spytkowic (84 km)
są dość wymagające, z różnicami wzniesień. Po drodze
można liczyć na zwiedzanie
ciekawych miejsc, kościółków, pałacyków, dworków.
Oczywiście są też przystanki,
żeby zaczerpnąć sił i napawać
się pięknymi krajobrazami.
Rowerowe wycieczki realizowane są przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

POD PATRONATEM GZO

Rodzinna wyprawa

felieton

kamila drabek

Turystyczny Oświęcim

W

ciepłe wieczory przez otwarte okna docierają do
mieszkań odgłosy otoczenia. Ruch uliczny, strzępki rozmów, okrzyki i śmiech – okolica, w której
mieszkam z roku na rok staje się głośniejsza. Miasto się zmienia – zapadający zmrok nie pogrąża
go w bezruchu i pustce.
Pośród osób przechodzących chodnikiem przy bloku jest
coraz więcej obcokrajowców. Kiedyś nie słyszało się angielskich czy niemieckich rozmów. Dziś zdarzają się również
konwersacje w innych językach. Zapewne jest to związane ze
zmieniającą się infrastrukturą miejsc noclegowych, z powstaniem w bliskiej okolicy hoteli i prywatnych apartamentów
dostępnych do wynajęcia w dużych sieciach internetowych.
Powstawanie takich usług świadczy o istnieniu popytu. Nasz
Oświęcim na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz bardziej
atrakcyjny dla turystów. Nie tylko tych, którzy zmierzają do
miejsc pamięci, ale też i takich, którzy chcą tu pobyć z innych
powodów. Sytuacja ta jest, moim zdaniem, efektem konsekwentnych działań promocyjnych i wizerunkowych, jakie są
realizowane w Oświęcimiu. Oby tak dalej.
Jak rozwój miasta wpłynie na życie codzienne miejscowych ludzi? Jak się będą kształtować ceny usług oraz produktów w sklepach i na stacjach benzynowych, jak również ceny
nieruchomości? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższej dekadzie.					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O rocznicy

Z

anim usiądę na multimedialnej rocznicowej
ławeczce i posłucham nadawanego przez nią
programu słowno-muzycznego; zanim na strzelnicy, która wnet się pojawi, wystrzelę na wiwat
i na chwałę nie do końca wiem kogo i czego; zanim oddam się
rocznicowym zabawom i historycznym rekonstrukcjom i zanim
uczynię wiele innych rzeczy z okazji – i bez okazji – pięknej
rocznicy.
Zanim, już w lokalnym tle i wymiarze, wyruszę na kajakowy spływ po naszej rzece, by podziwiać jej nurty i nabrzeża,
zanim stanę na Rynku, by kontemplować nową edycję –
podobną poprzedniej – rzeźbiarskich dokonań, udam się na
spacer po pobliskiej łące bez żadnych rocznicowych symboli
i insygniów, jedynie z kolorem i nadzieją zielonej trawy,
a w niej – broszkami kwiatów!
I tyle uczynię dla siebie i dla dużej i małej lokalnej sprawy
w czerwcową porę. A w adekwatną wydarzeniom porę jesienną – rocznicowo pomilczę!
PS Podobno już zbierają się chętni do historycznego zrekonstruowania jednej z naszych militarnych klęsk – bo i takie
bywały! Ale raczej w to wątpię! 			

17 litrów krwi oddali ludzie o wielkich
sercach podczas plenerowej imprezy 23 czerwca o godz. 10:00 z oświęcim- Miejska Strefa Kibica zaprasza
„Motoserce”.
skich bulwarów wystartuje XX Rodzinny Rajd Rowerowy.

Akcję krwiodawstwa z rodzinną zabawą na bulwarach
połączył Klub Motocyklowy
„Riders On The Storm”.
– „Motoserce” jest ideą wynikającą z potrzeby serca i chęci
działania. Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na brak
tego cennego daru, jakim
jest krew. To już trzecia edycja imprezy w Oświęcimiu,
a w całej Polsce takie akcje organizowane są od dziesięciu
lat. Krew to dar życia, dlatego
do jej oddawania zachęcamy

przez cały rok – przypomina
Marcin Lekki, klubowy motocyklista.
Było głośno, radośnie i muzycznie. Bo moc była i w silnikach, i w sercach. Ponad
300 maszyn zaprezentowało
się w czasie parady motocykli.
Przygotowano też wiele atrakcji sportowych, warsztaty fitness, popisy taneczne, koncerty w rockowym klimacie oraz
tematyczną zabawę z motywem „Władcy pierścieni”.
– Karo

Tegoroczna trasa powiedzie
uczestników do Libiąża, gdzie
ok. godz. 11:20 na terenie
ośrodka rekreacyjnego „Megalopark Szyjki” przewidziano półmetek rajdu. Na mecie
zlokalizowanej na parkingu
przy ul. Bulwary pierwsi rowerzyści powinni pojawić się
około godz. 14:00.
Bilety w sprzedaży od
18 czerwca w cenie 12 zł.
Można je zakupić w siedzibie organizatora – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ul.
Legionów 15, a także w: hali
lodowej przy ul. Chemików 4, Centrum Informacji
Turystycznej przy ul. Leszczyńskiej 12, Salonie Rowe-

rowym przy ul. Rowerowej 10
na Zaborzu. Bilety będzie
można nabyć także w dniu
rajdu – w miarę wolnych
miejsc – płacąc 2 złote więcej.
Cena obejmuje ubezpieczenie
NNW, koszulkę, wodę do picia, przekąskę na półmetku
oraz ciepły posiłek na mecie.
Dla uczestników rajdu organizatorzy przygotowali na mecie
wiele atrakcji. W programie
zabawy dla dzieci, zmagania
sprawnościowe, test wiedzy,
a także konkursy – na najstarszą uczestniczkę i uczestnika, najmłodszego rowerzystę,
który przejechał trasę samodzielnie i na najliczniejsze rodziny biorące udział w rajdzie.
– ekt

Sponsorem głównym przedsięwzięcia
jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA

14 czerwca na oświęcimskim
rynku ruszyła Miejska Strefa Kibica. Na dużym ekranie
o wymiarach 6x3 m oświęcimianie oraz goście i turyści
odwiedzający miasto będą
mogli zobaczyć Mistrzostwa

Świata w Piłce Nożnej Rosja
2018. Do dyspozycji kibiców
będzie 150 wygodnych leżaków. Więcej informacji o planowanym meczach na stronie
oswiecim.pl/.
–k
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim

wieści z ratusza

CZERWIEC 2018

6

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
1.08 w godz. 13:00–15:00
Łukasz Nowak
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
8.08 w godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
22.08 w godz. 13:00–15:00
Renata Stoch
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA
23 maja odbyła się sesja Rady
Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie internetowej
oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania wideo
z sesji Rady Miasta.

Elektroniczna opaska ratuje życie
Oświęcim przystąpił do projektu Tele-Anioł, który organizuje Województwo
Małopolskie wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski
Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.
Dzięki dotacji z Programu Regionalnego aż 10 tysięcy osób
otrzyma opaski bezpieczeństwa ratujące życie. Projekt
skierowany jest do osób niesamodzielnych z województwa małopolskiego, które z powodu złego stanu zdrowia,
niepełnosprawności czy podeszłego wieku powinny być
objęte stałą opieką, a nie są,
bo np. mieszkają same. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii dostaną proste
w obsłudze opaski, które pozwolą im wezwać pomoc. Rekrutacja do udziału w projekcie jest otwarta. Można więc
zgłaszać swoich bliskich, sąsiadów czy znajomych. Formularze zgłoszeniowe znajdują
się na stronie www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja.
W Oświęcimiu formularze
można pobrać w Dziennym
Domu Pomocy i Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pracownicy obu placówek służą pomocą przy wypełnieniu
i złożeniu wniosku.
Opaska bezpieczeństwa jest
lekka, łatwa w obsłudze i co
najważniejsze – może uratować życie.
Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek,
zamiast jednak wyświetlacza
ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik
z napisem „SOS”. Wystarczy
go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum
Teleopieki, w którym przez
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci
(m.in. ratownicy medyczni,
psycholodzy), którzy udzielą potrzebnej pomocy, łącznie z wezwaniem pogotowia.
Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc

Łąka w środku miasta

swobodnie rozmawiać, nie jest
do tego potrzebny telefon.
Na opaskę bezpieczeństwa
można zadzwonić, urządzenie
ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać
połączenie, osoba posiadająca
opaskę musi nacisnąć zielony
przycisk (symbol „dymków”)
– w ten sposób mogą się z nią
skontaktować
pracownicy
Centrum Teleopieki, ale także
np. jej bliscy.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są też w dodatkowe
funkcje: czujnik upadku, GPS,
lokalizator położenia opaski
oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty
przycisk (z symbolem „ludzi”),
można odsłuchać komunikat
m.in. o aktualnej godzinie oraz
liczbie przebytych kroków.
Małopolski Tele-Anioł to
nie tylko opaska bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki.

Przez cały okres trwania pilotażu przewidziano również,
że część z jego uczestników
(ok. 3 216 osób) będzie miała możliwość skorzystania ze
specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone
w ich domu, zarówno przez
fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie
w codziennych obowiązkach:
zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach,
załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Czasem może
być potrzebna tylko krótka
rozmowa czy np. wspólny spacer. Każda z tych osób może
otrzymać pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Planuje się, że będzie
to ok. 20 godzin miesięcznie
przez okres ok. 12 miesięcy.
Za tę cześć projektu odpowiada Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu Tele-Anioł przewidziano również
serię szkoleń. Specjalistyczne
kursy przejdzie 160 opiekunów osób niesamodzielnych
i ponad 1,6 tys. sąsiadów z całej Małopolski.		

Oświęcim walczy ze smogiem
i dopłaca do wymiany pieców

Kwietna łąka, która powstała u zbiegu
ulicy Dąbrowskiego i Chemików upięk- Tylko do końca lipca można składać wnioski do Urzędu
Miasta o dopłaty do wymiany pieców w ramach tegorocznej
Wieści w lokalnej TV szy tę część Oświęcimia.
puli pieniędzy.
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz oswiecim.pl/.

oswiecim.pl
Oficjalne strony
miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Blisko 300 m kw. terenu zielonego obsiano mieszanką roślin kwietnych. Oświęcimscy
harcerze z 17 szczepu „Wicher” im. Marcina z Wrocimowic zasiali sparcetę siewną,
wykę, koniczynę łąkową, chabry bławatki, złocienie właściwe i ślazówki. Kwietna łąka
urządzona jest na wzór innych
miast, które obsadzają różne
miejsca polnymi kwiatami.
Akcję zainicjowało wydawnictwo „Pasieka” przy wsparciu firmy Łysoń. Efekty pracy

młodzieży będziemy mogli
zobaczyć za kilka tygodni. Nasiona ufundowała fundacja
„Łąka”. Jak podkreślają jej pracownicy, takie miejsca w mieście przynoszą wiele korzyści.
Łąka jest pełna życia, kolorów
i zapachów. Jest również naturalnym filtrem powietrza,
miejscem dla pszczół, schronieniem i źródłem pokarmu
dla motyli i małych zwierząt.
Może być też miejscem do
prowadzenia terenowych lekcji przyrody. 		

Od tego roku dotyczy to nie
tylko właścicieli domów jednorodzinnych. Program został
rozszerzony o budynki wielorodzinne.
Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po
przyjęciu stosownej uchwały.
Dotacją będzie objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci
ciepłowniczej. Nowością jest
możliwość uzyskania kolejnej
dotacji w przypadku wymiany
pieców węglowych na kocioł
gazowy, olejowy, elektryczny
lub podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie dla domów jednorodzinnych w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet
7 tys. zł.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Miejskiej w pokoju 29 (II pię-

tro) lub telefonicznie 33 84 29
129. Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2.
Przypominamy też, że w 2017
roku Sejmik Województwa
Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych
źródeł emisji:
1. instalowanie tylko kotłów
spełniających normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40mg/m3)
2. do końca 2022 roku – wymiana kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają
żadnych norm
3. do końca 2026 roku – wymiana kotłów, które spełniają

podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
4. istniejące kotły klasy 5
mogą być eksploatowane bezterminowo
Uchwała wprowadza wymagania dla jakości paliw:
1. zakaz stosowania mułów
i flotów węglowych
2. zakaz spalania drewna
o wilgotności powyżej 20
proc. (suszenie przynajmniej
2 sezony)
Wprowadza też obowiązki dla
właścicieli kominków:
1. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania
ekoprojektu
2. od 2023 roku – istniejące
kominki o sprawności cieplnej
poniżej 80 proc. muszą zostać
wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr). 			
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Wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców
Na łamach „Wieści z Ratusza” prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut
podsumowuje czteroletnią kadencję i zdradza, czy będzie kandydował
w kolejnych wyborach samorządowych.
Panie Prezydencie, rozmawiamy już właściwie na finiszu tej kadencji samorządu.
Jak można ją podsumować?
Jaka była?
Te cztery lata bardzo szybko
minęły. W tym czasie Oświęcim osiągnął wyższy poziom
rozwoju. Mieszkańcy nie są
dzisiaj petentami, ale naszymi partnerami w kreowaniu
zmian. Możemy pracować dla
miasta bez sporów i konfliktów, mamy stabilność finansową i coraz większe pieniądze
na inwestycje, w tym znaczne
z funduszy unijnych. Obok
dużych projektów, które służą
rozwojowi miasta, zajmujemy
się też tymi mniejszymi, które cieszą mieszkańców i na co
dzień ułatwiają im normalne
życie. Nasz Oświęcim bardzo
się zmienił.
A jakie są najważniejsze inwestycje, projekty czy przedsięwzięcia, które udało się
zrobić?
Najważniejsza inwestycja to
bez wątpienia przebudowa
krytej pływalni, ale też budowa północnej obwodnicy
Oświęcimia, która realizowana była wspólnie z Zarządem

otoczenia, jak przebudowy
wielu miejsc w mieście, ulic,
chodników, altan śmietnikowych.
Wyrasta też nowy – ważny
sektor w gospodarce miasta.
Branża turystyczna.
Od lat mówiliśmy, że Oświęcim ma wielki potencjał

Ulica Tysiąclecia na jeden dzień w roku zamienia się
w ekopasaż

pod względem turystycznym. Dzisiaj można powiedzieć, że działania miasta
i innych podmiotów powo-

Kryta pływalnia jest efektownie podświetlona

Województwa Małopolskiego. Dzisiaj tą drogą już jeździmy i widać, że poprawiła ona
w pewnym stopniu układ komunikacyjny. Kolejną inwestycją jest hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 8, której budowa zakończy się pod
koniec wakacji. Większość
projektów, które, zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców, zaplanowaliśmy do realizacji w tej kadencji udało się
nam wykonać. Zrobiliśmy też
wiele mniejszych inwestycji,
potrzebnych i zmieniających
wygląd naszego najbliższego

Oświęcim staje się też ważnym miejscem ciekawych
wydarzeń.
Organizujemy wiele imprez
dla mieszkańców i coraz liczniej odwiedzających nas gości z okolicznych miejscowości, w tym także dla turystów.
Od kilku lat największym
i markowym produktem mia-

dują, że Oświęcim wyrasta na
atrakcyjne miejsce. W mieście
przybywa miejsc noclegowych
nie tylko w hostelach, apartamentach, ale także w hotelach o wysokim standardzie,
jak ostatnio Hampton by Hilton. Do końca 2018 roku będzie ich już 1500, podczas gdy
jeszcze dwa lata temu mieliśmy niespełna 700 miejsc
noclegowych. Coraz większa
liczba turystów generuje rozwój usług gastronomicznych
w Starym Mieście, a kolejne
lokale powstają w urokliwych
miejscach.

goriach materialnych, które
tworzą oświęcimianie, pracując w firmach, działając
we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielni „Budowlanka”, modernizując swoje
budynki, ale też budując czy
remontując swoje domy jednorodzinne. Ale jest też to
bogactwo duchowe, czyli aktywność mieszkańców, którą
widać na każdym kroku. Czy
to w organizacjach pozarządowych, czy wśród seniorów,
którym niejednokrotnie można pozazdrościć pomysłowości i siły do realizacji wielu
pasji i chęci dzielenia się nimi
z innymi. Cieszę się, że ta aktywność, współdziałanie, zgoda, którą osiągnęliśmy przed
kilku laty daje coraz lepsze
efekty, i te sukcesy, o których
mówiliśmy możemy wspólnie
osiągać. Wiąże się z tym również dobra współpraca z Radą
Miasta w tej kadencji, zwłasz-

cyzje. Za działaniami na rzecz
naszego miasta stoi też konkretna praca urzędników, pracowników jednostek miejskich czy spółek, co pozwala
na bezpieczne funkcjonowanie miasta i realizację tych
wyzwań, które przed nami stawia codzienność i przyszłość.
To, że udało się nam pozyskać
m.in. blisko 50 mln pieniędzy
unijnych pokazuje, że mamy
świetny zespół. Myślę, że tym
wszystkim osobom, ale przede
wszystkim mieszkańcom należą się podziękowania, że dokładają tę swoją „cegiełkę” dla
pomyślności naszego Oświęcimia.

Widać więc, że Oświęcim się
rozwija, zmienia.
Myślę, że dostrzegają to mieszkańcy Oświęcimia i wierzę
w to ogromnie. Miasto podoba się też turystom, a zmiany
najbardziej dostrzegają osoby, które wracają do Oświęcimia po kilkuletniej nieobecności. Często nie mogą go
poznać, bo jak mówią, bardzo
w ostatnim czasie wypiękniał.
Oczywiście są też takie osoby,
które uważają inaczej. Nie tak
dawno na konferencji, na
Panie Prezydencie, za kilka
której zaprezentowano kanmiesięcy wybory samorządodydata Prawa i Sprawiedliwowe. Czy zamierza Pan ubieści na prezydenta miasta, pani
gać się o reelekcję?
wicepremier Beata Szydło poCzęsto słyszę to pytanie od
wiedziała, że Oświęcim się
wielu osób. Potwierdzam
zwija. Odbieram te słowa jako
więc, że będą startował w najbardzo krzywdzące i sądzę, że
moją opinię w tej kwestii również podzielają oświęcimianie.
Jako mieszkańcy mamy prawo
czuć dumę z naszego Oświęcimia i satysfakcję, że żyjemy
w nowoczesnym, rozwijającym się, a zarazem kolorowym
i pełnym zieleni mieście. Ocena pani wicepremier jest niesprawiedliwa, a rzeczywistość
temu przeczy. Nie wiem, czym
to jest spowodowane, może
to kwestia polityczna? Jednak
wierzę, że oświęcimianie mają
inne zdanie o swoim mieście
Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowują drewniane
i cieszą się z zachodzących budki dla owadów
zmian.
cza z klubem Platformy Oby- bliższych wyborach samorząTe zmiany to również zasłu- watelskiej, który wspiera moje dowych. Sprawowanie funkga mieszkańców, co zresztą działania. Wiele inicjatyw cji prezydenta jest dla mnie
Pan często przy różnych oka- podejmujemy razem, czego zaszczytem. Na pewno dużo
zjach podkreśla. Nie byłyby nie można powiedzieć o klu- już zrobiliśmy, ale jeszcze wieone możliwe na taką skalę bie Prawa i Sprawiedliwości, le przed nami. Mam pomysł
bez współpracy i porozumie- który często nie sprzyjał wie- na Oświęcim, słucham podnia z różnymi środowiskami lu ważnym projektom. Zawsze czas licznych spotkań naszych
podkreślam, że ci, którzy nie mieszkańców, wiem czego
czy instytucjami.
Chciałbym podkreślić, że to, głosowali za takimi czy in- oczekują. W pracy samorząjak dzisiaj wygląda nasz nymi proponowanymi roz- dowej najważniejszy jest człoOświęcim to ogromna zasłu- wiązaniami stali z boku, nie wiek. Zdrowie i siły pozwalają
ga mieszkańców. Prawdą jest, powinni przypisywać sobie mi zrealizować nowe pomysły.
że miasto jest bogate bogac- sukcesów. Jest to kwestia od- Sam niewiele mogę, ale mam
twem swoich mieszkańców. powiedzialności radnych, któ- odpowiedni zespół, wsparcie
Należy to rozumieć w kate- rzy podejmują określone de- mieszkańców i dlatego razem
możemy zrobić dużo dobrego. Możemy zmienić Oświęcim jeszcze bardziej. Wierzę,
że na otrzymane przed czterema laty zaufanie mogę znowu liczyć. Dzisiaj kończymy
pewien etap, czteroletnią kadencję samorządu, którą oceniam pozytywnie. Czuję dumę
z tego, że jestem prezydentem
Oświęcimia i mogę realizować wiele projektów wspólnie
z mieszkańcami i dla mieszkańców.

sta jest Life Festival Oświęcim, którego dziewiątą już
edycję zakończyliśmy niedawno. To też oczywiście Jarmark Kasztelański czy ostatnia nasza propozycja spływu
kajakiem Sołą, która cieszy się
dużym powodzeniem. Oświęcim staje się więc takim fajnym miejscem, gdzie zawsze
można coś ciekawego znaleźć. Jest to bardzo ważne nie
tylko w kontekście rozwoju.
Te wszystkie działania pozwalają też budować więzi, integrować społeczność lokalną.
Mam taką nadzieję, że tworzymy miasto, z którego mieszkańcy są dumni i mają satysfakcję, że w nim mieszkają.
Myślę, że to poczucie przynależności do naszej oświęcimskiej społeczności wzmacnia
też Oświęcimska Karta Mieszkańca, którą ma już prawie
8 tysięcy mieszkańców. Daje
ona określone korzyści, w tym
m. in. zniżki przy korzystaniu z oferty krytej pływalni.
To również Oświęcimska Karta Seniora czy upominki dla
nowo narodzonych oświęcimian, które wprowadziliśmy
od 1 czerwca. Wspieramy też
osoby niepełnosprawne, które
mogą korzystać z ulg na pływalni czy propozycji rehabilitacji, przygotowanych przez
organizacje i stowarzyszenia
non profit działające w mieSeniorzy dbają o formę i kondycję podczas spacerów Dziękuję za rozmowę.
ście.
po bulwarach
– KK

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Kolorowy Oświęcim

Dziecięce zabawy

17 czerwca powietrze nad oświęcimskimi bulwarami mieniło się kolorami
tęczy za sprawą wielobarwnych proszków Holi.

Fantazyjne i barwne smoki, a także prace ilustrujące dziecięce marzenia były prezentowane w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury. 1 czerwca odbyło się podsumowanie dwóch konkursów, wręczenie nagród i otwarcie wystaw dziecięcych
prac nagrodzonych i wyróżnionych.

Proszkami obrzucała się rozentuzjazmowana młodzież
biorąca udział w plenerowym
przedsięwzięciu pn. „Kolorowy Oświęcim”.
Wydarzenie – zainicjowane
trzy lata temu przez Młodzieżową Radę Miasta Oświęcim,
która i tym razem brała czynny udział w organizacji – cieszy się niesłabnącą popularnością.
To nie jedyne atrakcje, które
czekały na młodych oświęcimian tego dnia. W programie

znalazły się też koncert, pokaz
iluzjonisty, wschodnich sztuk
walki oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Można było poskakać na
bezpłatnych dmuchańcach
i wziąć udział w konkursach.
Impreza została sfinansowana
z budżetu miasta w ramach
środków, jakie co roku ma
do dyspozycji młodzieżowa
rada. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta
Oświęcim.
– ekt

Konkurs „Lubię smoki” adresowany jest do uczestników w wieku 10–16 lat z terenu powiatu oświęcimskiego
i zachęca do poznania baśni,
legend i mitów z różnych regionów świata, do poszukiwań opisów fantastycznych
stworów w literaturze, a także służy rozwijaniu twórczej
wyobraźni dzieci i młodzieży. Do udziału w nim zostało
nadesłanych 525 prac.
Konkurs „Moje marzenia”
jest skierowany do dzieci po-

70 lat mbp

w dwóch kategoriach wiekowych i wyróżniła zakwalifikowaniem do udziału
w pokonkursowej wystawie
prace 63 autorów, a w „Moich marzeniach” przyznała
równorzędne wyróżnienia I,
II i III stopnia w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła zakwalifikowaniem
do udziału w wystawie prace 41 młodych artystów. Pokonkursowe wystawy można było oglądać od 1 do 17
czerwca w OCK.

Rozstrzygnięcie konkursów
to jeden z elementów obchodów Dnia Dziecka w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Tego dnia wszystkie dzieci mogły korzystać z dmuchańców i różnych animacji,
a podczas interaktywnego
programu pt. „W krainie jaskiniowców” najmłodsi mieli
okazję dać upust swojej energii i radości, bawiąc się z parą
przemiłych i troszkę już
„oswojonych” jaskiniowców.
– In

Święto młodych czytelników

Siedem dekad czytania cz. 2
rze młodym czarodzieju naznaczonym trudną historią
z miejsca podbiły serca czytelników. W ostatnich latach
młodzi bardzo chętnie wyruszają w podróże dookoła
świata z Nelą – małą reporterką czy palcem po Mapach
Aleksandry i Daniela Mizielińskich.
Wiele tytułów wydanych na
przestrzeni ostatnich 70 lat
absolutnie nie straciło na
wartości i aktualności literackiej. W dalszym ciągu ogromną popularnością cieszą się
Marquez, Nabokov czy Sapkowski. Jak widać dobra literatura broni się sama. Nie
sposób w jednym artykule
wymienić wszystkie bestsellery 70-lecia. Zachęcamy zatem do zapoznania się z listą
hitów 7 dekad, przygotowaną
przez bibliotekarzy z Galerii
Książki, dostępną na stronie
internetowej i na prezenterach w Bibliotece.
– Halina Kozieł
Biblioteka
Galeria Książki

Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu
kolejny raz przyłączyła się do corocznej ogólnopolskiej akcji
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
Tegoroczne
przedsięwzięcie, które trwało od 4 do 7
czerwca, oświęcimscy bibliotekarze
zorganizowali
pod hasłem „Czytanie łączy
– w kolorach tęczy”. Wiersz
Juliana Tuwima „Lokomotywa” czytany wspólnie z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem rozpoczął

barwny tydzień. Tradycyjnie
wiersz ten napędza w całym
kraju wszystkie akcje i inauguruje czytelnicze wydarzenia. W naszym mieście każdego dnia na najmłodszych
czytelników czekała moc
kolorowych zabaw podczas
spotkań literackich, muzyczno-ruchowych, edukacyjnoFot. zbiory organizatora

Kontynuacja z poprzedniego XXI wiek to czas ogromnej
numeru.
i różnorodnej produkcji wydawniczej. Moda na pisanie
Po 1989 roku diametralnie jest wszechobecna w najróżzmieniła się polityka wy- niejszych środowiskach. Pidawnicza na polskim rynku szą wszyscy: aktorzy, sporksiążki, zniknęły bariery ide- towcy, politycy, lekarze. Do
ologiczne, a na bibliotecznych Biblioteki przybywa średnio
półkach zaczęło przybywać 5 tysięcy nowości rocznie.
coraz więcej literatury świa- Czytelnicy Galerii Książki
towej. Wśród bestsellerów najchętniej sięgają po „Miltej dekady wymienić należy: lenium” Larssona, „Kod Le„Raport Pelikana” Grishama, onarda da Vinci” D. Browna,
„Alchemika” P. Coelho czy „Grę o Tron” G.R. Martina.
„Lolitę” Nabokova. Na rodzi- Duże zainteresowanie budzą
mym rynku wydawniczym niezmiennie biografie znakrólowały m.in.: „Wiedźmin” nych ludzi, chętnie czytamy
A. Sapkowskiego, „Heban” o życiu rodziny Wałęsów czy
R. Kapuścińskiego, „Samot- Jaruzelskich. Tryumf dobra,
ność w sieci” J. L. Wiśniew- świetna łamigłówka i inteliskiego.
gentne postacie bezkomproLata 90. to czas kiedy dzie- misowo walczące ze złem, to
ci bardzo chętnie sięgały dlatego lubimy czytać krypo książki spod znaku ba- minały. Zainteresowaniem
jek Disneya, a Bambi, Kubuś cieszą się zarówno polskie:
Puchatek, Pocahontas były R. Mroza czy M. Krajewskieulubionymi bohaterami naj- go, jak i popularne skandymłodszych. Z kolei młodzież nawskie: K. Lackberg, J. Neszaczytywała się w powie- bo czy H. Mankella.
ściach Marty Fox – o dorasta- W literaturze dla dzieci
niu, pierwszych miłościach i młodzieży wiek XXI zdomii życiowych kłopotach – jak nowany został przez powieści
w powieści Batoniki Always fantastyczne i podróżnicze.
miękkie jak deszczówka.
Przygody o Harrym Potte-

chodzących z powiatu oświęcimskiego, które pragną za
pomocą dowolnej techniki
plastycznej przedstawić swoje marzenia. W tym roku do
udziału w nim nadesłano
585 prac. W obu konkursach
dziecięce dzieła oceniała komisja w składzie: Agnieszka
Kobielusz – plastyk, Monika
Sitek – plastyk, Magdalena
Prochowska – plastyk.
W konkursie „Lubię smoki” przyznała równorzędne nagrody i wyróżnienia

-plastycznych inspirowanych
literaturą dziecięcą. Wspólne głośne czytanie łączyło po
kolei: na niebiesko, czerwono,
żółto i zielono.
Tydzień Czytania to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Jak podkreśla
prezes Fundacji „ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom”
Irena Koźmińska, dzięki
działaniom promocyjnym,
informacyjnym i reklamowym fundacji coraz więcej
rodziców zaczyna traktować
wychowanie dzieci jako swoje najważniejsze życiowe zadanie, a kampania „Cała Polska czyta dzieciom” w wielu
regionach kraju stała się osią
działań kulturalnych, aktywizujących i łączących różne
pokolenia oraz osoby różnych
zawodów.
– In

kultura
Tworzymy inny świat
Tauron Life Festival Oświęcim 2018 okazał się wspaniałą muzyczną ucztą godną
koneserów. Legendarni wykonawcy z wielką mocą dali z siebie wszystko, by poprzez muzykę nieść pokojowe przesłanie oświęcimskiego festiwalu.
Miniony piątek 15.06 z całą
pewnością należał do Carlosa Santany i muzyków z nim
występujących. Jeden z najlepszych gitarzystów wszech czasów według magazynu Rolling Stone nikogo nie zawiódł.
Publiczność mogła usłyszeć
znane hity, takie jak „Samba Pa Ti”, „Maria, Maria” czy
„Smooth”, ale też wirtuozeryjną zabawę klasykami, m.in.:
Rolling Stonesów „Satisfaction” i „Miss you” oraz „Roxanne” The Police. Niemałe
emocje wzbudziła też kilkuminutowa solówka świetnej
perkusistki Cindy Blackman,
żony Santany, nagrodzona
gromkimi brawami. Szerzący
ideę pokoju na świecie artysta otrzymał od organizatorów
statuetką Peacemakera, wykonaną przez oświęcimskiego
Joey Tempest

Wykonawcy koncertu Punk Alive

rzeźbiarza Remigiusza Dulkę.
To druga nagroda przyznana
w historii festiwalu, pierwszą
otrzymał w ubiegłym roku zespół Scorpions.
– Chcemy uleczyć naszą planetę poprzez ludzkie umysły. Potrzebujemy wspólnoty, harmonii i radości. To
piękny festiwal. CNN, BBC
i inne telewizje wciskają nam
kit. To jest to miejsce i czas,
w którym musimy pokonać
strach. Chcemy stworzyć zupełnie nowy świat. Jak w piosence The Doors: we want the
world and we want it now!
Dziękuję, że tu jesteście i tworzycie to razem z nami – mówił ze sceny Santana.
Festiwalowa scena należała też w piątek do zwycięzcy
konkursu Life On Stage zespołu Wiewiórka na Drzewie, zespołu Blue Cafe, któ-

ry oprócz swoich znanych
utworów zaprezentował też
piosenki z nadchodzącej płyty „Double Soul”. Alvaro Soler rozbujał oświęcimską publiczność, dbając o jej dobry
nastrój i wykonując nie tylko
swoje hity, jak „La Cintura”,
„El Mismo Sol” czy „Agosto”,
ale też „Tuyo” z serialu „NarAlvaro Soler

Folklorystyczna integracja

cos”, a wieczór zakończył się
nastrojowym występem młodych gwiazd europejskiej sceny alternatywnej, czyli węgierskiego zespołu Vera Jonas
Experiment.
Sobota 16 czerwca stała pod
znakiem mocnego uderzenia
sportowego i muzycznego.
W biegu ulicznym Run 4 Life
wystartowali amatorzy aktywnego stylu życia, a razem
z nimi ambasadorzy zawodów – mistrz olimpijski Robert Korzeniowski i trenerka
gwiazd Ada Palka. Trasy biegu wiodły ulicami osiedla Zasole i odbywały się na dystansach: bieg life 5 km, główny
10 km, bieg na rolkach i bieg
rodzinny. A wieczorem na fanów czekała mocna dawka
energii. Na początek wystąpiła Totemo, izraelska artystka
o delikatnym głosie grająca
alternatywne, elektroniczne
brzmienia. Koncert L.U.Ca
i Rebel Babel był przykładem
muzyki ponad podziałami.
Widzowie usłyszeli orkiestrę złożoną z kilku formacji
– Big Bandu Dachau, Orkiestry Reprezentacyjnej AGH
i Orkiestry OSP Konopiska
oraz wyjątkowych gości –
Marka Piekarczyka, Vienia,
Bisz i Sarsy, a do tego mażoretek Szyk z Konopisk. Wyjątkowy kolektyw Punk Alive

przywołał klasyki polskiego
punk rocka, a koncert rozpoczęła „Kultura” w wykonaniu Smalca z zespołu Zielone
Żabki. Punk Alive to projekt
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, który
powstał specjalnie na oświęcimski festiwal. Na jednej scenie zobaczyliśmy m.in. Kazika Staszewskiego, The Bill,
Tomasza Budzyńskiego i Anię
Rusowicz. Punk Alive miał
też symboliczny wymiar, był
hołdem ku pamięci Roberta
Brylewskiego, lidera zespołów Kryzys, Brygada Kryzys
i Izrael, który również miał
Vera Jonas
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znaleźć się w składzie festiwalowego kolektywu. Brytyjczycy z The Stranglers mieszali
mocne, gitarowe brzmienia
z syntezatorami, tworząc psychodeliczny klimat. Muzycy podkreślili, że idea stojąca
za Life Festival Oświęcim ma
sens, zwłaszcza teraz w Europie, kiedy słyszymy głosy
przeciwko demokracji i wolności, nawet w Polsce. Do festiwalowych idei odniósł się
też Joey Tempest, wokalista
Europe:
– Muzyka to silne narzędzie,
które potrafi zmieniać opinie.
To wspaniałe, że organizowane są takie wydarzenia, które
jednoczą ludzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu
być i grać ten koncert – powiedział. Podczas ich koncertu publiczność przekonała
się, że Europe to nie tylko „Final Countdown”.
Nie można zapomnieć także o pierwszym wydarzeniu festiwalowym, w czwartek 14 czerwca, którym było
podpisanie muralu powstałego przy ul. Jagiełły 12 w naszym mieście pt. „Miastolot”.
Jego autorem jest Jarosław
Jaśnikowski, malarz opierający swoją twórczość na steam punku, którego dał wyraz
w muralu przygotowanym
dla Oświęcimia. Czwartkowy wieczór upłynął też teatralnie, widzowie zobaczyli bowiem w Oświęcimskim
Centrum Kultury spektakl
z Teatru Capitol „Bożyszcze
kobiet”, w którym wystąpili: Anna Dereszowska, Anna
Modrzejewska, Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski.
– Marzena Wilk

Taneczny festiwal

Zespoły folklorystyczne z okolicy, ale także z odleglejszych Taniec jest pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu dla
miejscowości, prezentowały się i bawiły wspólnie podczas wielu młodych, czego dowodem jest niesłabnące zainteresoIV Spotkań Artystycznych „Sami Swoi”.
wanie oświęcimskim festiwalem „Taki Taniec”.

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki” z Oświęcimskiego Centrum Kultury

Występy w ramach przedsięwzięcia odbyły się w dniach
od 1 do 3 czerwca.
– Tradycją już stało się, że
Spotkania
Folklorystyczne
„Sami Swoi” trwają trzy dni
i rozpoczynają się zawsze
w piątek koncertem w Polance Wielkiej. Następnie w so-

botę zespoły prezentują się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, gdzie oprócz występów, wspólnie biesiadują. Imprezę kończy koncert w Osieku – mówi Marek Pociennik,
kierownik Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”.

Podczas tegorocznej edycji spotkań wystąpiły lokalne
grupy: Karpikowe Dzieci z Polanki Wielkiej, Holan z gminy
Oświęcim, Andrychów z Andrychowa, Bratkowie z Monowic, Kotlina z Osieka, Kęty
z Kęt oraz chór Osieczanie
z Osieka i goście specjalni –
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Łukowskiej „Łukowiacy” oraz
studencki zespół AWF Biała
Podlaska „Podlasie”. Jako gospodarz wystąpił Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”. Projekt
był współfinansowany z budżetu Miasta Oświęcim.
– In

VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Taki Taniec”, którego organizatorem
jest Oświęcimskie Centrum
Kultury, odbyła się 26 maja.
Na scenie zaprezentowało
się 110 formacji tanecznych,
w sumie ponad 1,6 tys. wykonawców, które dotarły do naszego miasta z różnych miejscowości kraju.
Festiwal, popularyzujący taniec jako atrakcyjną formę
aktywnego spędzania czasu
wolnego, adresowany był do
uczestników w wieku od 6 do
25 roku życia. Formacje i zespoły wystąpiły w kategoriach
tanecznych: hip-hop, taniec
towarzyski, disco dance, cheerleaders, jazz, taniec współczesny, show dance i teatr
tańca w trzech kategoriach
wiekowych – dzieci, juniorzy

i młodzież. Oceniała je komisja sędziowska w składzie: Jacek Kremer – sędzia główny,
Aneta Bułka, Dariusz Dragan, Mateusz Nowak i Rafał
Lebiest. Najlepszą formacją
okazała się Elita New Team
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, która otrzymała na-

grodę Grand Prix. Szczegółowe wyniki znaleźć można na
stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum Kultury,
organizatora festiwalu ock.
org.pl/. Konkurs był realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
– In

Laureaci Grand Prix Formacja Elita New Team z Oświęcimskiego Centrum Kultury
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BOGNA WERNICHOWSKA

Pamiątki osobistej chwały

T

we wydarzenie. Laureatem
został niezmiernie uzdolniony hrabia Andrzej Potocki z Krzeszowic, młodszy syn nieżyjącego już
polityka Adama Potockiego. Zanim zaczął studiować na uniwersytecie,
uczył się w znanym w Galicji z wysokiego poziomu
gimnazjum im. św. Anny
w Krakowie. Uczęszczanie
przez syna arystokratycznej rodziny do publicznej
szkoły należało w tamtych
czasach do sytuacji niezwykle rzadkich. Podobno
matka Andrzeja, bardzo
światła i inteligentna Katarzyna z Branickich Potocka chciała, by syn otrzymał
demokratyczne wykształcenie w gronie chłopców
z innych środowisk społecznych.
Młody Potocki od
pierwszej klasy do matury
był najlepszym uczniem w
swoim roczniku. Podobnie
i na wydziale prawa. Kiedy
dowiedział się o przyznanej
mu nagrodzie – oznajmił,
że przyjmuje z radością
medal, ale pieniędzy zrzeka się na rzecz kolegi, który
uzyskał trzecie miejsce pod
względem wyników studiów i na finansową nagrodę nie mógłby liczyć.
Srebrne medale z odpowiednim napisem na awersie, a herbem cesarstwa
na rewersie przyznawano
po 25 latach nienagannej
pracy w urzędach i państwowych
instytucjach,
z zarządem kolei na czele.
Pracownikom wyższej rangi wręczał je uroczyście namiestnik bądź jego zastępca, zajmującym podrzędne
stanowiska – naczelnik
wydziału. Zarząd kolei do
cesarskich medali dodawał jeszcze srebrne zegarki
kieszonkowe z wygrawerowanym na kopercie okolicznościowym napisem.
Każdy z uhonorowanych
za długoletnią służbę mógł
też liczyć na odpowiednią
nagrodę pieniężną, której
wartość zależała od poborów. Honorowano też wysługę lat 30 i 40, chociaż
wobec znacznie niższej niż
dzisiaj średniej długości
życia ludzi, na te nagrody
było niewielu.
Cesarska mennica wybijała też medale nadawane ludziom, którzy z narażeniem własnego życia
ratowali innych w dramatycznych sytuacjach. Podczas powodzi i pożarów,
a także zdarzających się co
pewien czas epidemii tyfu-

su, dyzenterii czy cholery.
Ciekawe, że wśród odznaczanych za ratowanie zakaźnie chorych bywali nie
tylko lekarze, ale i dzielne
niewiasty. Ziemianki, które na wieść o epidemii wysyłały dzieci w bezpieczne miejsce, a same wraz
z domową służbą warzyły ziołowe wywary i kleiki dla chorych, a pożywne
zupy dla rekonwalescentów. Za tego rodzaju zasługi otrzymała cesarski medal właścicielka Rymanowa
Anna z Działyńskich Potocka. Ta dzielna społecznica, wcześnie owdowiała
matka kilkorga dzieci, nie
tylko w czasie epidemii leczyła okolicznych chłopów.
Studiując dostępne poradniki medyczne sporządzała
rozmaite specyfiki – proszki, balsamy i syropy, skuteczne w rozmaitych dolegliwościach. Uważano,
że ma wrodzony talent leczenia – być może posiadała medyczną intuicję,
a studiowanie lekarskich
poradników pozwalało na
wybranie właściwej metody ratowania chorych.
Bardzo osobliwy przypadek ratowania ludzi będących w niebezpieczeństwie utraty życia opisał
dziennik „Czas” latem 1892
roku. W majątku Korosteńskich na Wołyniu, podczas
tzw. „suchej burzy” (wyładowaniom atmosferycznym nie towarzyszyła ulewa) piorun kulisty wpadł
do zabudowań folwarcznych, rażąc czworo ludzi.
Przypadki takie powodowały paniczny lęk świadków, a co z tym się wiąże
– nikt nie śpieszył na ratunek. Tym razem obserwujący burzę z ganku dziedzic wraz z dorastającym
synem i jego korepetytorem pobiegli do budynku,
przez którego okno wypadła ognista kula, wyciągnęli czwórkę omdlałych nieszczęśników i wezwawszy
na pomoc służbę zanieśli
do pobliskiego stawu. Porażonych wrzucono do wody
okładając ich ciała mułem
i błotem… Nim po ponad
godzinie przyjechał wezwany z miasteczka lekarz,
porażeni piorunem dawali oznaki życia, a w ciągu
doby wrócili do sił. Pana
Korosteńskiego i guwernera odznaczono medalami –
syn otrzymał dyplom, gdyż
regulamin honorowych nagród nie przewidywał odznaczania niepełnoletnich
poniżej lat 16.

Postać i życie św. Andrzeja Boboli – patrona Polski były tematem sesji w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Sesję zorganizowano na pamiątkę 80. rocznicy powrotu relikwii
św. Andrzeja Boboli do Polski
z Rzymu w 1938 roku. Uroczysty
przejazd relikwii w 1938 roku
specjalnym pociągiem przez
Lublianę, Budapeszt, a następnie przez wiele polskich miast,
w tym m.in. Kraków, Poznań,
Łódź aż do Warszawy był wielkim wydarzeniem, a w każdym
mieście na trasie organizowano
uroczystości z oddaniem czci
świętemu męczennikowi.
– Już od pierwszej stacji kolejowej na granicy w Zebrzydowicach relikwie były witane
z entuzjazmem przez tłumy
wiernych. Do Oświęcimia
trumna z relikwiami świętego
przybyła 11 czerwca 1938 roku.
Najpierw została wystawiona
w kościele parafialnym, gdzie
również odprawiono mszę

świętą, a później w zakładzie
Księży Salezjanów – informuje Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Na pamiątkę tego wydarzenia w kościele Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu powstał witraż
przedstawiający kanonizowanego w Rzymie 17 kwietnia
1938 r. św. Andrzeja Bobolę. Przeszklenie zaprojektował
w 1940 roku oświęcimski malarz Adam Giebułtowski.
Podczas sesji, która odbyła się
9 czerwca, uczestnicy zobaczyli fragment archiwalnego filmu
z powitania relikwii świętego
w naszym mieście, a o wydarzeniu tym referował ks. Piotr
Leśniak z parafii Wniebowzięcia NMP. Ks. dr Szymon Tracz
z Uniwersytetu Papieskiego
JP II w Krakowie przedstawił wizerunek księdza Boboli w sztuce, między innymi na
podstawie witrażu znajdującego się w oświęcimskim kościele
parafialnym.
Organizatorami sesji było
Muzeum Zamek w Oświęcimiu i parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Oświęcimiu.
– In

Patron na trudny czas
Modlitwą przy Ścianie Straceń rozpoczęła się XXXVII sesja kolbiańska „Herosi zawierzenia”. W 77. rocznicę osadzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz złożono także kwiaty
w celi, w której zakończyło się życie niezwykłego franciszkanina.
Fot. zbiory organizatora

raktowano je
z pietyzmem
i przechowywano
przez
długie lata. Dla wielu galicyjskich rodzin były źródłem familijnej dumy
przez wiele pokoleń. Ordery – tak wojskowe, jak
i cywilne, odznaczenia
nadawane za długoletnią
nienaganną pracę w administracji, sądownictwie,
służbie państwowej. Medale wręczane najlepszym
uczniom z rocznika kończącego szkoły średnie.
W Wiedniu, Budapeszcie,
we Lwowie przez sto kilkadziesiąt lat, aż do upadku
cesarstwa, istniały w mennicach specjalne oddziały,
których pracownicy zajmowali się wybijaniem medali i odznak.
Najbardziej znaczące
instytucje naukowe – uniwersytety w Wiedniu, Pradze i Krakowie i elitarna
działająca w stolicy monarchii szkoła średnia założona niegdyś przez cesarzową Marię Teresę
– Theresianum, mogły na
mocy szczególnego przywileju wytwarzać ograniczoną liczbę medali, by
uhonorować najlepszych
absolwentów.
Młody człowiek zasługujący – według ściśle przestrzeganego regulaminu – na tego rodzaju
wyróżnienie musiał być
naprawdę
doskonałym
studentem bądź uczniem.
Wszystkie lata studiów,
a w przypadku Theresianum klasy, należało ukończyć z celującym postępem,
w przewidzianym terminie. Zwracano też uwagę
na zachowanie nie tylko na
uczelni, lecz również w sferze publicznej. Słuchacz
uniwersytetu nie mógł być
zamieszany w sprawy sądowe, zarówno karne, jak i –
co szczególnie potępiano
– związane w jakikolwiek
sposób z polityką.
Każdego roku uczelnie
przyznawały nie więcej niż
dwa medale dla absolwentów. Z faktem tym związana była też bynajmniej
nie symboliczna nagroda pieniężna. Medal i dyplom najlepszego absolwenta otwierał też drogę
do wszelkiej kariery – od
naukowej, poprzez urzędniczą – do ministerialnej.
W roku 1879 przy okazji przyznania dyplomu
summa cum laude na Uniwersytecie Jagiellońskim
zaistniało bezprecedenso-

Upamiętniono wizytę relikwi

Cykl wykładów w tym roku
skupiał się na porównywaniu
dwóch heroicznych postaw –
św. Maksymiliana Kolbego i ks.
Franciszka Blachnickiego.
– Biskup Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka, przypomniał, że przyszły sługa Boży
trafił do obozu niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz 24 czerwca 1940 roku,
gdzie przebywał 13 miesięcy. Gdy o. Kolbe umierał już
w bunkrze głodowym, Franciszek kończył odbywanie drugiej
kary w kompanii obozowej –
podkreśla o. Jan Maria Szewek,
OFMConv.
Kolejny referat poświęcony był
zaangażowaniu społecznemu

i ekonomicznemu jako elementowi charyzmatu zakonnika
i księdza. Specjalnym świadectwem podzieliły się również najbliższe współpracowniczki ks.
Blachnickiego, zwracając uwagę
na zafascynowanie ewangelizatora ideą zawierzenia Niepokalanej.
Rajmund Kolbe wstąpił do zakonu franciszkanów we Lwowie w 1910 r., gdzie otrzymał
imię Maksymilian, święcenia
kapłańskie przyjął w Rzymie,
był też misjonarzem w Japonii.
W ewangelizacji używał nowoczesnych środków komunikowania społecznego. Był twórcą
największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej, a także ruchu maryjnego

pod nazwą „Rycerstwo Niepokalanej”, który działa w kilkudziesięciu krajach świata.
28 maja 1941 r. trafił do obozu zagłady. Dwa miesiące później ofiarował swoje życie za
nieznanego mu Franciszka
Gajowniczka. Zakonnik zmarł
w podziemiach bloku 11. Został patronem honorowych
dawców krwi, a także diecezji
bielsko-żywieckiej. Uchwałą
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2011 był Rokiem św.
Maksymiliana Marii Kolbego,
postaci nazwanej przez Jana
Pawła II „patronem trudnych
czasów”.
Podczas sesji – w imieniu Związku Gmin Związanych z Życiem
św. Maksymiliana Marii Kolbe – prezydent Zduńskiej Woli
wręczył specjalną nagrodę franciszkańskiemu Centrum św.
Maksymiliana w uznaniu zasług
w popularyzacji dziedzictwa
męczennika z Auschwitz.
Sesja kolbiańska została zorganizowana przez: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum św. Maksymiliana
w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd
Miasta Oświęcim i Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im.
rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
– Karo
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Ephemeris

Kolej na muzea

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zapra- Połączenie oferty muzealnej z biletem kolejowym – brzmi
sza na otwarcie wystawy rzeźby „Ephe- niecodziennie, jednak efekty takiej synergii są bardzo ciemeris” autorstwa Ewy Janus.
kawe. Muzeum Zamek w Oświęcimiu włączyło się w akcję
„Kolej na Muzea”.
Wernisaż odbędzie się
30 czerwca o godzinie
18:00.
Artystka z jedną ze swoich
prac gościła już w Oświęcimiu przy okazji grupowej wystawy Interferencje
2017 absolwentów Liceum
Plastycznego w Nowym
Wiśniczu.
Ewa Janus ukończyła Wydział Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w 1991 r. Obecnie jest
dziekanem Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP, prowadzi dyplomującą Pracownię
Rzeźby.
Zajmuje się tworzeniem małych form rzeźbiarskich, medalierstwem i rysunkiem. Jej
prace powstają w materiałach takich jak cyna, brąz,

aluminium. W swojej twórczości nawiązuje do tematów
historycznych,
odwołując
się do ikonografii portretu
dworskiego z XVII wieku.
Jednak temat nie jest podejmowany ilustracyjnie, jest
raczej próbą stworzenia portretów metaforycznych.
Wystawę będzie można zwiedzać do 29 lipca br.

Pomysł powstał w ubiegłym
roku i spotkał się z ciepłym
przyjęciem przez odbiorców,
dlatego w tym roku postanowiono działania kontynuować i rozbudować. O co
chodzi? Spółka Koleje Śląskie
wspólnie z Muzeum Śląskim
zorganizowały akcję „Kolej
na Muzeum”, dzięki której
można korzystać z oferty muzealnej w niższej cenie. Ideą
projektu jest skupianie regionalnych społeczności wokół
przedsięwzięć kulturalnych
organizowanych przez muzea, a jego celem promocja
na poziomie wojewódzkim
wszystkich muzeów, niezależnie od ich wielkości czy tematyki. W ramach współpra-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

mal na cały nasz region – od
Żywca do Tarnowskich Gór,
od Gliwic do Oświęcimia, od
Częstochowy do Cieszyna.
Jesteśmy dumni, że to właśnie Koleje Śląskie są czynnikiem, który spina to wszystko
w całość. Mamy nadzieję, że
dzięki temu nie tylko oferta
kulturalna w naszym województwie stanie się bardziej
dostępna, ale również transport publiczny zyska na popularności – mówi Wojciech
Dinges, prezes Kolei Śląskich.
Do zwiedzania zapraszają m.in. Muzeum Miejskie
w Tychach, Muzeum Częstochowskie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum
Historii Katowic, Muzeum

Fot. z katalogu wystawy

20 czerwca o godz. 20:00 w MDSM odbędzie się wernisaż wystawy Jarosława
Palucha „Ziemia gromadzi brokat”.

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI
PO TAMTEJ STRONIE
DRZWI. WYSTAWA PRAC
TERESY URBAŃCZYK
2–31.07 Galeria Przechodnia
AKADEMIA RODZICA
Wspieranie intelektualnego
rozwoju dziecka.
Prowadzi psycholog, psychoterapeuta Marcin Mościński
19.06, godz. 17:00, Aula
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813. Liczba miejsc
ograniczona

torem zapisów – dokumentacji koncertów i tekstów
teoretycznych dotyczących
współczesnej sztuki.
Na wydarzenie zapraszają
Fundacja Sztuk Krytycznych
w Warszawie i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we współpracy z Fundacją Judaica
– Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

21.06, godz. 16:00, Informatorium
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813

ALE DRAKA – RYSUJĘ ZWIERZAKA

Przedsięwzięcie rozpocznie
22 czerwca o godzinie 19:00
„Przystanek Teatr”, a w nim
spektakl „Kamień na kamieniu” w reżyserii i wykonaniu
Andrzeja Roga oraz Jacka
Hołubowskiego.
W ramach „Anty-Salonu Poezji” o 20:30 odbędzie się spotkanie z Pawłem

Lekszyckim, autorem tomów wierszy: „Ten i Tamten” (wraz z Pawłem Sarną),
„wiersze przygodowe i dokumentalne”, „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”,
„Wiersze przebrane”, a także
książki krytyczno-literackiej
„Grupa na Dziko. Socjologia
i poetyka zjawiska”.

Natomiast o 21:15 w „Niszowym Studio Dźwięku”
zagra Madame Jean Pierre,
czyli przyjaciele – Joanna
Markowska (śpiew) i Maciej
Muszyński (gitara). Towarzyszyć im będą: Jędrzej Łaciak (bas akustyczny) i Bartek Staromiejski (perkusja).
Wstęp wolny.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Miasta Oświęcim, Województwa
Małopolskiego, firmy Enco,
firmy Omag oraz ZUK Spółka z o. o. w Oświęcimiu.

„Nie ma dzieci, są ludzie
– wychowanie oparte
na wartościach”
28.06, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny

Zajęcia plastyczne dla rodziców z dziećmi do 7 lat
Prowadzi plastyczka Martyna Paluchiewicz-Łabaj ASP
Katowice

AKADEMIA RODZICA

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z DOROTĄ ZAWADZKĄ –
SUPERNIANIĄ

Alternatywa w Domu Spotkań
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zaprasza na kolejną odsłonę Alternatywnej Sceny.

Miejskie w Żywcu, Muzeum
w Rybniku, Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
Muzeum w Tarnowskich
Górach i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, a także
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach czy
Muzeum Tyskich Browarów
Książęcych.
Szczegółowe informacje na
temat projektu „Kolej na Muzea” oraz listę placówek biorących udział w akcji można
znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich – kolejeslaskie.com/turystyka/kolej-na-muzea/.
– In

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

Gra z wyobraźnią

Jarosław Paluch (1967–1999),
żył i tworzył w Warszawie.
Ukończył ASP, dyplom z wyróżnieniem otrzymał u profesora Gierowskiego. Tworzył
malarstwo tradycyjne i dymowe, obiekty spekulacyjne,
prace z pogranicza biżuterii
i sztuki, realizacje video-art,
collage. Jego twórczość sytuuje się na pograniczu poezji
i działań wizualnych. Jest au-

cy pasażerowie Kolei Śląskich
mogą skorzystać ze zniżkowych biletów na zwiedzanie
ekspozycji w muzeach biorących udział w akcji, a jest ich
prawie trzydzieści.
Od czerwca do końca września 2018 roku z biletem śląskiego przewoźnika można zwiedzać wybrane muzea
i galerie w niższej cenie lub
całkowicie za darmo. Bilet
ze zniżką będzie mógł nabyć
każdy, kto pokaże kasjerowi
w muzeum ważny bilet Kolei
Śląskich, obejmujący miejscowość, w której znajduje się
dana placówka.
– Dzięki zaangażowaniu wielu różnych podmiotów zasięg akcji rozpościera się nie-

KONWERSATORIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
3.07; 10.07; 17.07; 24.07;
31.07 godz. 16:30, Centrum
Literatury Dziecięcej

Poskramianie złości, żądań
i wymagań. Prowadzi psycholog, psychoterapeuta Marcin
Mościński
Warsztaty dla rodziców i opiekunów na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 338479813
17.07, godz. 16:30, Aula
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia: piłkarzyki, szachy,
gry planszowe, PlayStation 3
i 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami,
językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
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Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
tel.338429148
oswiecim.pl
e-mail: um@um.oswiecim.pl

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Kulturalny miks
Za sprawą Festiwalu Kultur na Starówce serce naszego miasta w wakacyjne
weekendy będzie tętnić życiem.
Festiwal Kultur na Starówce to cykl letnich wydarzeń
plenerowych przybliżających
różnorodną kulturę i historię
Oświęcimia.
Już 6 lipca odbędą się pokazy
teatralne. Tego dnia Oświęcim – już po raz drugi – będzie gościł artystów występujących w ramach 31. ULICA.
Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych – Wiatr
od wschodu.

W ramach Festiwalu Kultur
na Starówce w tym roku zaplanowano również:
• 15 lipca – Wspólne Śpiewanie na Rynku,
• 21 lipca – koncerty w ramach II edycji Soła Blues,
• 29 lipca – wieczór z kulturą
romską,
• 18 sierpnia – wieczór z kulturą żydowską.
Organizatorem przedsięwzięć
jest Urząd Miasta Oświęcim.

Ubiegłoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Oświęcimiu
Fot. UM Oświęcim, M. Kapustian

LETNIE KINO PLENEROWE
NA RYNKU GŁÓWNYM
1 lipca w sercu Starego Miasta
rusza kino plenerowe. Codziennie o godz. 19:00 prezentowana będzie bajka lub film dla
dzieci, a o godz. 20:30 – film
dla dorosłych. Do dyspozycji
kinomanów będą wygodne
leżaki. Wstęp wolny, ale ilość
miejsc ograniczona. W razie
niesprzyjających warunków
atmosferycznych seanse będą
przekładane na inny termin.
Organizatorem kina plenerowego na oświęcimskim rynku jest
Urząd Miasta Oświęcim.
1 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Jak zostać kotem”
godz. 20:30 – „Zacznijmy od
nowa”
2 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Wakacje Mikołajka”

godz. 20:30 – „Wypisz, wymaluj miłość”
3 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Misiek w Nowym Jorku”
godz. 20:30 – „Lato w Prowansji”
4 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Rabusie fistaszków”
godz. 20:30 – „Wrota Bohaterów”
5 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Ostatni Smok Świata”
godz. 20:30 – „Jackie”
6 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Gwiazda Kopernika”
godz. 20”30 – „Śmietanka
towarzyska”

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
kacje” – zakończenie wakacji – dmuchańce, program
artystyczny pt. „Mamo-Tato,
co wy na to” w wykonaniu The
Clown Circus Show Ruphert
and Rico
23.06 godz. 21:23 XIV
Oświęcimski Kinowy Ogródek 31.08–2.09 Święto Miasta
28.09 godz. 19:00 „Blues
Plenerowy – nocne kino pleProjekt” – koncert w wykonerowe – „Zabójczy Jaques”
naniu Guitar Marka i Buskin’
i „Party” (parking obok OCK)
czytaj obok Jacka w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu Muzyka – źródło skojarzeń
24.06 godz. 14:00 „Gdzie
30.09 godz. 18:00 „6 sejest pantofelek Kopciuszka” –
kund” – spektakl z Teatru Loch
spektakl w wykonaniu grupy
Camelot w Krakowie w wykodziecięcej „Budzik teatralny”
naniu Beaty Malczewskiej
5.10 godz. 19:00 Waldemar
2.07–25.08 Wakacje
Malicki – „Klasyka po bandzie”
z Oświęcimskim Centrum
12.10 godz. 19:00 „Alibi od
Kultury/wakacyjne projekcje
zaraz” – spektakl komediowy
filmowe w Naszym Kinie
z Teatru Capitol w Warszawie
22.06–30.08
czytaj s. 16 w wykonaniu (w zmiennej
obsadzie): Wojciecha Wysockiego/Andrzeja Deskura, Anny
28.07–5.08 godz. 18:00
Korcz/Katarzyny Skrzyneckiej,
55. Tydzień Kultury BeskidzAleksandry Szwed/Aleksandry
kiej (estrada obok OCK)
Grzelak, Sławomiry Łozińskiej/
4.08 godz. 18:00 „Folkowe
Małgorzaty Potockiej, Staklimaty” – Kapela Pieczarki,
Kapela Hanki Wójciak, zespół nisława Banasiuka/Marcina
Trońskiego, Mateusza BanasiuHoverla (estrada obok OCK)
czytaj poniżej ka/Marcela Borowca/Dawida
Czupryńskiego, Małgorzaty
Ostrowskiej-Królikowskiej/Bar25.08 godz. 15:00–19:00
bary Kurzaj
„Nie pozwól na nudę w wa17–18.06 Gale Szkoły Tańca
„Grawitacja”
20–21.06 Gale Szkoły Tańca
„Prestiż”

13.10 godz. 20:00 15-lecie
Kabaretu Skeczów Męczących
26.10 godz. 18:00 „Wady
i waszki” – program Kabaretu
Hrabi
29.10 godz. 18:00 „Stół
z powyłamywanymi nogami.
Na stole i pod stołem” –
spektakl z Teatru Mumerus
w Krakowie
12.11 godz. 18:00 „W hołdzie
wolności” – koncert w wykonaniu Andrzej Jagodziński Trio
w składzie: Andrzej Jagodziński, Adam Cegielski, Czesław
„Mały” Bartkowski i gości:
Janusza Strobla, Roberta Majewskiego, Nuli Stankiewicz,
Agnieszki Wilczyńskiej
17.11 godz. 17:00 Koncert
Parada Gwiazd Telewizji TVS
w wykonaniu: Koli & Juli, Bernadety Kowalskiej i zespołów:
Karpowicz Family, Sonitus,
Stiff Capella, Wesoły Masorz,
prowadzenie koncertu Nina
Nocoń
23.11 godz. 19:00 „Mężczyzna z kijowym peselem” –
kabaret Piotra Bałtroczyka
25.11 godz. 19:00 Koncert
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
1.12 godz. 18:00 „Program
z Kobietą” – program Kabaretu
K2

Folkowe klimaty
4 sierpnia o godzinie 18:00 odbędzie się koncert pt. „Folkowe
klimaty” towarzyszący 55. Tygodniowi Kultury Beskidzkiej.
Na scenie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury wystąpią: Kapela Pieczarki, Kapela Hanki Wójciak i zespół
folk-rockowy Hoverla.
Kapela Pieczarki została założona w 1992 r. w Węgierskiej Górce przez braci –
Pawła Pieczarkę (wokalista
i gitarzysta) i Rafała Pieczarkę (basista i perkusista). Ich
pierwsza płyta „Wina nalej”
uzyskała status Złotej Płyty,
a druga „Moja miła” nominowana była do Fryderyków
2000 w kategorii Album roku:
Muzyka tradycji i źródeł.

7 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Szajbus i Pingwiny”
godz. 20:30 – „Wszystko albo
nic”
8 lipca
godz. 19:00 – film dla dzieci
„Rico, prawie bocian”
godz. 20:30 – „Dzień dobry,
kocham Cię”
Kapela Hanki Wójciak

Hoverla

Jako druga zagra Kapela Hanki Wójciak, prezentująca muzykę z pogranicza
folku, world music i piosenki autorskiej. W ich muzyce słychać echa orientalne
i celtyckie, polskie motywy
ludowe, połamane rytmy,
wokalną improwizację w rejestrze gwizdkowym. Prostota i powtarzalność motywów
przeplata się z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem. To muzyka w swym założeniu bliska
ziemi, ludyczna, taneczna
i transowa zarazem. Teksty Hanki Wójciak opisują

4.12 godz. 18:00 „Grace
i Gloria” – spektakl w wykonaniu Stanisławy Celińskiej
i Lucyny Malec
11.12 godz. 20:00 „Dużo
kobiet, bo aż trzy” – spektakl
muzyczno-satyryczny w wykonaniu: Artura Andrusa,
Joanny Kołaczkowskiej, Hanny
Śleszyńskiej i Magdy Umer
15.12 godz. 18:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”

do 24.06 „Radość tworzenia”
– wystawa malarstwa Joanny
Partyki

Wystawy

22.06–22.07 Wystawa prac
dzieci z sekcji plastycznej
Oświęcimskiego Centrum
Kultury
25.06–22.07 „Grand Canyon
Colorado – oczami polskich
kajakarzy” – wystawa fotografii
podróżniczej
25.07–20.08 Tydzień Kultury
Beskidzkiej w obiektywie
Ryszarda Kozłowskiego

współczesny świat, a zawarte
w nich archaizmy – słowa zaczerpnięte z góralskiej gwary – przydają piosenkom baśniowości i ludowości.
Oświęcimskiej publiczności
zaprezentuje się także polsko-ukraiński folk-rockowy
zespół Hoverla z Wrocławia,
czerpiący muzyczne inspiracje z ukraińskiej, polskiej
i łemkowskiej muzyki ludowej. Na oryginalny charakter
zespołu składa się fuzja muzycznych tradycji ludowych
z nowoczesnymi aranżacjami inspirowanymi rockiem,
jazzem, reggae, ska. Zespół
śpiewa w językach: ukraińskim, łemkowskim i polskim. Połączenie mocnej
rockowej sekcji z dynamicznymi, folkowymi skrzypcami, akordeonem i melodyjnym, słowiańskim wokalem
tworzy niezwykle żywiołowe i energetyczne widowisko
muzyczne.
Koncert „Folkowe klimaty”
to tylko jedna z atrakcji tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Na estradzie
obok OCK w dniach 28.07–
5.08 wystąpią zespoły z Podbeskidzia i innych regionów
Polski oraz grupy z: Belgii,
Beninu, Bułgarii, Hiszpanii,
Indii, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Macedonii, Maroka, Meksyku, Serbii, Turcji,
Ukrainy i Włoch.
– adam
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Nocne kino „pod chmurką”
Tradycyjnie na powitanie lata Oświęcimskie Centrum Kultury przygotowało plenerowe projekcje filmowe w ramach
XIV Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego.
23 czerwca o godzinie 21:23
na plenerowym ekranie na
parkingu obok OCK pojawią
się dwa filmy.
„Zabójczy Jaques” to opowieść o perypetiach mieszkańca małego miasta, w którym, po zamknięciu fabryki,
wszyscy stracili pracę. Gdy
już wydaje się, że gorzej być
nie może, Jacques dostaje
propozycję nie do odrzucenia
od miejscowego mafioso. Jako

Uczta dla melomanów

drugi zaprezentowany zostanie film „Party” – znakomita farsa z życia wyższych sfer
w gwiazdorskiej obsadzie.
Organizatorzy
zapewniają
miejsca do siedzenia, ale mile
widziane również własne siedziska – krzesełka, leżaki,
materace, koce, karimaty...
Spotkajmy się w kinie pod
gwiazdami, żeby powitać razem lato i wakacje w... noc
świętojańską. Wstęp wolny.

Repertuar „Naszego Kina”
„Futrzaki ruszają na ratunek”
(b.o.), prod. Rosja 2018, reż.
Victor Azeev, 75 minut
22.06 godz. 16:30,
23.06 godz. 14:30,
24-–28.06 godz. 16:30
„Avengers: Wojna bez granic”
(12 l.), prod. USA 2018, reż.
Anthony Russo, Joe Russo,
150 minut (3D DUB)
22.06 godz. 18:00,
23.06 godz. 16:00,
24–28.06 godz. 18:00

Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach „Letnich Koncertów Organowych” od lat
przyciągają
melomanów.
Mają oni możliwość posłuchania muzyki organowej
skomponowanej przez wielkich mistrzów gatunku oraz
utworów
kompozytorów
współczesnych.
Wiele koncertów odbywających się w ramach „Letnich
Koncertów
Organowych”
urozmaicanych jest wykonywaniem wspólnych utworów
z towarzyszeniem innych instrumentów, w tym skrzypiec,
wiolonczeli, harfy, trąbki, fletu, instrumentów perkusyjnych, akordeonu, fletni pana,
jak również utworów wokalnych przez solistów i chór.
W Oświęcimiu gościło wie-

lu znakomitych muzyków
z Polski, jak również z Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA,
Hiszpanii, Austrii, Szwecji,
Słowacji, Rosji.
Tegoroczną edycję rozpocznie
tradycyjnie
koncert
w wykonaniu kierownika artystycznego koncertów, I organisty w Królewskiej Katedrze na Wawelu dr. hab.
Witolda Zalewskiego.
Szczegółowy program na
stronie www.ock.org.pl/.

„Bella i Sebastian 3” (7 l.),
prod. Francja 2017, reż. Clovis
Cornillac, 90 minut
29–30.06 godz. 16:30,
1.07 godz. 13:30,
2–4.07 godz. 16:00,
5.07 godz. 16:30

„Nasze najlepsze wesele”
(12 l.), prod. Francja 2017,
reż. Eric Toledano, Olivier
Nakache, 117 minut
29.06–1.07 godz. 20:00,
2–4.07 godz. 17:45,
5.07 godz. 20:00

BALET NA EKRANIE

„Whitney” PREMIERA (15 l.),
prod. Wielka Brytania, USA
2018, reż. Kevin Macdonald,
120 minut:
6–8.07 godz. 20:00,
9–11.07 godz. 17:45,
12.07 godz. 20:00

„Kuba Guzik” (7 l.), prod.
Niemcy 2018, reż. Dennis
Gansel, 105 minut
13–19.07 godz. 16:00
„Pozycja obowiązkowa”
(15 l.), prod. USA 2018, reż.
Bill Holderman, 103 minuty
13–15.07 godz. 18:00,
16–18.07 godz. 19:45,
19.07 godz. 18:00
„W cieniu drzewa” (15 l.),
prod. Islandia, Polska, Dania
2018, reż. Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson, 89 minut
13–15.07 godz. 20:00,
16–18.07 godz. 18:00,
19.07 godz. 20:00

Podczas kolejnej odsłony podróżniczego cyklu „Spotkania przy globusie” o Kraju Kwitnącej Wiśni opowie Maciej
Molczyk.
o jedzeniu trujących ryb, japońskiej punktualności, przyrządzaniu wasabi, mowie ciała czy japońskich zwyczajach
w pracy. Dzięki prezentacji
fotografii towarzyszącej prelekcji będzie można zobaczyć
niesamowite miejsca: wyspę Miyajimę, starą dzielnicę
w Kioto, przytłaczające swoją wielkością Tokio, kameralną Takayamę, zamek Himeji
i wiele innych.

„McQueen” PREMIERA
(15 l.), prod. Wielka Brytania
2018, reż. Ian Bonhôte, Peter
Ettedgui, 111 minut
20–22.07 godz. 20:00,
23–25.07 godz. 18:00,
26.07 godz. 20:00

„Paddington 2” (b.o.), prod.
Francja, Wielka Brytania
2017, reż. Paul King, 103
minuty
27.06 godz. 10:00
„My Little Pony. Film” (b.o.),
prod. Kanada, USA 2017, reż.
Jayson Thiessen, 99 minut
4.07 godz. 10:00

„Zimna wojna” (15 l.), prod.
Polska, Francja, Wielka Brytania 2018, reż. Paweł Pawlikowski, 84 minuty
29–30.06 godz. 18:15,
1.07 godz. 15:15,
2–4.07 godz. 20:00,
5.07 godz. 18:15

Podróżnik w kapeluszu

Maciej Molczyk z wykształcenia jest historykiem. To także scenarzysta, wydawca gier,
pilot wycieczek i autor videobloga „Podróże w kapeluszu”. Jego ulubionymi kierunkami są Ameryka Północna,
Azja Południowo–Wschodnia i Japonia.
Podczas spotkania, które odbędzie się 6 lipca o godzinie
18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury opowie m.in.

20–22.07 godz. 17:50,
23–25.07 godz. 20:00,
26.07 godz. 17:50

Wakacyjna strefa
taniego kina

23. Letnie Koncerty
Organowe
25.06 godz. 19:00
– Witold Zalewski/organy,
Hanna Zalewska/organy, Liliana Pociecha – sopran Chór
i Orkiestra Bazyliki oo. Cystersów z Mogiły pod dyrekcją
Stanisława Kowalczyka
2.07 godz. 19:00
– Paweł Wróbel/organy, Marek Pawełek/organy, Dominika
Kapusta/flet
9.07 godz. 19:00
– Ludmiła Gołub/organy
(Rosja), Valeria Anfinogenova/
organy (Rosja)
16.07 godz. 19:00
– Anna Dzioba/organy,
Kwartet żeński Preziosa
w składzie: Olga Ostrowska/
sopran koloraturowy, Anna
Stolarczyk/sopran dramatyczny, Karolina Borodziuk/
mezzosopran, Katarzyna
Kosiek/kontralt oraz Klaudia
Ligas/obój, Joanna Kapusta/
altówka, Aleksandra Lignar/
wiolonczela
23.07 godz. 19:00
– Willy Ippolito/organy (Francja), Ania Śliwa/skrzypce,
Joanna Solecka/klawesyn

„Han Solo: Gwiezdne wojny
– historie” (10 l.), prod. USA
2018, reż. Ron Howard, 135
minut (3D DUB)
6–8.07 godz. 17:30,
9–11.07 godz. 20:00,
12.07 godz. 17:30

„Coppélia” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie,
165 minut
1.07 godz. 17:00

kościół św. Maksymiliana

Od 25 czerwca do 23 lipca w kościele św. Maksymiliana odbędzie się pięć
koncertów organowych.

13

„Odlotowy nielot” (b.o.), prod.
Islandia 2017, reż. Árni Ásgeirsson, 80 minut (3D)
6–8.07 godz. 16:00,
9–11.07 godz. 16:15,
12.07 godz. 16:00

„Uprowadzona księżniczka”
(b.o.), prod. Ukraina 2018,
reż. Oleg Malamuzh, 85 minut
20–22.07 godz. 16:15,
23–25.07 godz. 16:30,
26.07 godz. 16:15

„Gang wiewióra 2” (b.o.),
prod. Kanada, USA, Korea
Południowa 2017, reż. Cal
Brunker, 91 minut
11.07 godz. 10:00
„Mała Wielka Stopa” (b.o.),
prod. Belgia, Francja 2017,
reż. Ben Stassen, 91 minut:
18.07 godz. 10:00
„Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska” (b.o.), prod.
Australia, Niemcy 2018, reż.
Noel Cleary, Sergio Delfino,
83 minuty
25.07 godz. 10:00

Kino dla Dzieciaka
„Uprowadzona księżniczka”
(b.o.), prod. Ukraina 2018,
reż. Oleg Malamuzh, 85 minut
22.07 godz. 16:15

„Jurassic World: Upadłe królestwo” (13 l.), prod. Hiszpania,
USA 2018, reż. J.A. Bayona,
124 minuty (3D DUB)

Projekcje w Naszym Kinie w ramach wakacyjnej strefy taniego kina
za biletami w cenie 5 zł. Pozostałe wybrane seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej
po obniżonej cenie –12 zł (2D), 14 zł (3D).
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KRZYŻÓWKA 6/2018

Po porażce w Hutnikiem w Nowej Hucie solarze odpadli
z rozgrywek Pucharu Polski

Hokejowy wynik w półfinale

KUPON
krzyżówka 6/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 26 utworzą rozwiązanie: myśl Oskara
Wilde’a, które wraz z kuponem nr 6 naklejonym
na kartę pocztową należy dostarczyć do 11 lipca
2018 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego
24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka
nagroda – podwójny bilet
do „Naszego Kina” ufundowany przez Oświęcimskie
Centrum Kultury. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 5/2018 brzmi: „Fortuna
żółć miesza z miodem”.
Nagrodę otrzymuje
p. Grażyna Kuleta
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Tłok, ciżba;
* Upoważnia do rewizji;
2) Z konserwującym dymem;
3) Komputerowy piktogram;
* Zimowy pojazd szkraba;
4) Krytyk;
5) Filmowy kochanek;
* Zwój papieru, rolka;
7) Dotyk lub smak;
* Żona Boryny z „Chłopów”;
9) Dar Prometeusza;
* Baty, lanie;
11) Składnik czekolady;
* Tkanka w kościach;
13) Siła rozpędu;
* Bohater Illiady;
14) Francuska lub październikowa;
15) Broń osy;
* Alarm dla rycerstwa;
16) Gorzki owoc cytrusowy;
17) Roślina zwana jakobinką;
* Twórca, pisarz;

Pionowo:
A) Mały, szybki okręt wojenny;
* Srebrny Glob;
B) Domena czarodzieja;
C) Linie jednakowych ciśnień;
* Amor;
D) Deski teatru;
E) 1/4 roku;
* Przy bucie kowboja;
G) Łyk powietrza;
* Zboże, przysmak koni;
I) Kamienie do mielenia;
* Fiasko;
K) Błotna to kaczeniec;
* Żółta farba z glinki;
Ł) Humor, samopoczucie;
* Kolumna czasopisma;
M) Konserwatywny anabaptysta;
N) Spec od psów;
* Twarz w ramie;
O) Pola, gwiazda filmu niemego;
P) X lub y w funkcji;
* Przerażający sen.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne,
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek, 17 lipca 2018 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt
graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
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Sposobiący się do meczów
barażowych o trzecią ligę
nowohucki Hutnik pokonał
w półfinale Pucharu Polski na
szczeblu wojewódzkim oświęcimską Sołę. W spotkaniu rozegranym na Suchych Stawach
gospodarze zwyciężyli aż 6:2.
Dzięki tej wygranej zespół
z Nowej Huty zagra teraz w finale. Ich rywalem w Kalwarii
Zebrzydowskiej będzie GKS
Drwinia.
Losy spotkania Hutnika z Sołą
rozstrzygnęły się wyjątkowo
szybko. Gospodarze już po
niespełna 30 minutach gry
prowadzili 3:0. Katem solarzy
okazał się Hubert Pachowicz,
który skompletował klasycznego hat-tricka. Piłka lądowała w siatce jeszcze dwukrotnie
tuż przed przerwą.
Najpierw na 4:0 podwyższył
Przemysław Antonik, który zamknął dogranie wzdłuż
bramki. Wreszie odpowiedziała też Soła. Efektownym lobem
popisał się Dominik Gaudyn.
W 55. minucie zrobiło się już
6:1, po golach Kamila Sobali
i Huberta Pachowicza. Krótko
po zmianie stron przed szansą

Pucharowa przygoda solarzy dobiegła końca. Oświęcimianie zostali zatrzymani przez Hutnika
Fot. mac

stanął Eryk Ceglarz (Soła), ale
po jego uderzeniu piłka tylko
ostemplowała słupek.
Końcowy wynik półfinałowego starcia ustalił Mateusz
Duda, który wykorzystał sytuację jeden na jeden z bramkarzem Hutnika. Dzięki tej
wygranej zespół z Nowej Huty
zagra teraz w finale Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim (20 czerwca, godz.
17). Ich rywalem w Kalwarii
Zebrzydowskiej będzie GKS
Drwinia.
HUTNIK Nowa Huta – SOŁA
Oświęcim 6:2 (4:1)

Bramki: Pachowicz 14, 21, 25,
52, Antonik 42, Sobala 49 –
Gaudyn 45, Duda 75. Sędziował Tomasz Pilarski z Tarnowa. Żółte kartki: Gaudyn,
Szcząber. Awans do finału PP:
Hutnik.
SOŁA: Mioduszewski – Chlebowski, Płonka, Ochman (46.
Pańkowski), Szcząber – Syguła (46. Fortuna), Duda, Gaudyn, Skrzypniak (68. Nowak)
– Stankiewicz, Rogala (46.
Ceglarz). Trener: Tomasz Świderski.
– mac

Biało-niebiescy zakończyli czwartoligowe rozgrywki zwycięstwem nad Olkuszem

Unia na „pudle”

Za nami piłkarski sezon
2017/18 na czwartoligowych
boiskach. Piłkarze oświęcimskiej Unii zajęli ostatecznie
trzecie miejsce.
Bezsprzecznie najlepszy był
Hutnik Nowa Huta, który
w barażach o awans do trzeciej ligi zagra z Barciczanką
Barcice. Na mecie rozgrywek
hutnicy aż o szesnaście punktów wyprzedzili Dalin Myślenice, a Unia miała dwadzieścia
„oczek” mniej.
W końcówce sezonu oświęcimianie notowali serię remisów.
Tak było w pojedynkach z Pcimianką w Pcimiu (1:1), Orłem
Ryczów u siebie (0:0), Wiślanką Grabie (1:1) na wyjeździe
i Jutrzenką Giebułtów (1:1)
w Oświęcimiu. We wszyst-

kich tych spotkaniach biało-niebiescy spokojnie mogli się
pokusić o zdobycie kompletu
punktów. Brakowało jednak
przede wszystkim skuteczności. Tak właśnie wyglądał mecz
z Jutrzenką. Krótko po zmianie stron przyjezdni wyprowadzili skuteczną kontrę i cieszyli się z prowadzenia. Unici
szukali wyrównującego gola,
ale dopiero na 5 minut przed
końcem za zagranie ręką zawodnika przyjezdnych sędzia
odgwizdał karnego, którego
na gola zamienił Patryk Lichota.
Seria gier bez wygranej została przełamana w Kleczy Dolnej, gdzie unici zwyciężyli 2:0.
W starciu z Iskrą bardzo dobry
występ i czyste konto zanoto-

wał bramkarz – Mariusz Stępień. Na listę strzelców wpisał
się Przemysław Dudzic oraz
Patryk Lichota (poprawka
z rzutu karnego) i trzy punkty
pojechały do Oświęcimia.
Unia kończyła sezon meczem
na swoim obiekcie z Olkuszem. Kibicom wyjątkowo
długo przyszło czekać na gole.
Dopiero w 84. minucie olkuskiego bramkarza pokonał
Krzysztof Skrzypiec. Zawodnik Unii przyjął i zamortyzował piłkę na klatce piersiowej,
uderzając po chwili nie do
obrony. W samej końcówce
akcję przeprowadzoną przez
Szymona Grzywę sfinalizował
Bartosz Ryszka, a asystę przy
tym trafieniu zapisał na swoim koncie Tomasz Kaleta.
UNIA Oświęcim – KS Olkusz
2:0 (0:0)
Bramki: Skrzypiec 84, Ryszka
90. Sędziował: Michał Bobrek
z Wadowic. Żółte kartki: Balon, Praciak – Barczyk. Widzów: 150.
UNIA: Bajdziak – Balon, Pluta, Skrzypiec, Rzeszutko (75.
Pietraszko) – Ryś, Iwański (88.
Grzywa), Wilczak (70. Kaleta), Lichota (71. Jończyk) –
Praciak, Dudzic (50. Ryszka).
Biało-niebiescy zakończyli czwartoligowe rozgrywki Trener: Jacek Dobrowolski.
na trzeciej pozycji
– mac
Fot. mac
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Oświęcimscy karatecy wrócili z mistrzostw polski z dzie- Biało-czerwona drużyna z oświęcimskich Plant obroniła
się przed spadkiem do czwartej ligi
więcioma medalami

Cud nad Sołą

Pięć złotych i cztery brązowe
medale wywalczyli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu
Karate podczas krajowych
mistrzostw Polskiej Federacji
Karate w kumite. Była to już
XXIII edycja tych zawodów,
a tegoroczny championat odbył się w Jeleniej Górze.
W mistrzostwach wzięło
udział ponad 300 zawodniczek i zawodników z 34 klubów. Organizatorem był Jeleniogórski Klub Oyama.
Oświęcimianie zaliczyli kolejny, udany start. Karatecy
z nadsolańskiego grodu wywalczyli w sumie dziewięć
medali, w tym aż pięć złotych.
Na najwyższym stopniu podium stanęli Elżbieta Ferenc,
Oliwia Greczner, Dominika Chylińska, Anna Ferenc
i Adam Dzięgiel.
– To był bardzo mocny akcent
na zakończenie sezonu – ocenia
sensei Mariusz Pawlus z Oświęcimskiego Klubu Karate.
– Świetny wynik medalowy naszych reprezentantów
w najważniejszym turnieju

Futbolowy cud w Oświęcimiu!
Soła, która po rundzie jesiennej straciła strategicznego
sponsora, a praktycznie wszyscy zawodnicy odeszli z klubu,
zdołała się utrzymać w trzeciej
lidze. Tak charakternej ekipy
na plantach jeszcze nie widziano.
Przed rozpoczęciem rundy
wiosennej zastanawiano się
czy Soła wystartuje w rozgrywkach. Drużyna bez sponsora
przestała istnieć. W klubie,
który za rok będzie obchodził
100. rocznicę powstania nie
wywiesili jednak „białej flagi”. Zbudowali młodą ekipę
zostawiającą serce na boisku.
Ogromna w tym zasługa Tomasza Świderskiego. Trenera,
który podjął się niemożliwego
do wykonania zadania.
Każdy punkt wywalczony na
wiosnę przez Sołę był na wagę
złota. Na pierwsze zwycięstwo
przyszło czekać aż do XXXII
kolejki.

Fot. www.facebook.com/OKK-Oświęcim

Zabrakło tylko srebra

potwierdza dobry kierunek
szkolenia. To niezmiernie
cieszy. Przed nami wakacje,
a następnie zawody Pucharu
Europy w Radomiu – dodaje
Mariusz Pawlus.
Wyniki:
Złoto – Elżbieta Ferenc (młodzicy do 35 kg)
Złoto – Oliwia Greczner (juniorki młodsze do 45 kg)
Złoto – Anna Ferenc (juniorki
do 45 kg)

Złoto – Dominika Chylińska
(juniorki do 50 kg)
Złoto – Adam Dzięgiel (juniorzy do 75 kg)
Brąz – Natalia Matusz (juniorki do 50 kg)
Brąz – Szymon Dębski (juniorzy do 65 kg)
Brąz – Katarzyna Kotapka (juniorki starsze do 55 kg)
Brąz – Mateusz Ostrowski (juniorzy starsi do 65 kg)
– mac

Kick boxerzy z dobrej strony pokazali słowa. Medalowy dorobek
mówi sam za siebie – powiesię w zawodach śląskiej ligi

Aż dwa złote krążki wywalczył Sebastian Głownia podczas zawodów Śląskiej Ligi
Kick-boxingu, które rozegrano w Mysłowicach. W sumie
dorobek oświęcimskich kick
boxerów zamknął się na czterech złotych, dwóch srebrnych
i jednym brązowym medalu.
Zawody na Śląsku zorganizowano pod patronatem Polskiego Związku Kick-boxingu.

Prowadzeni przez sensei Mariusza Pawlusa oświęcimianie
pokazali się z bardzo dobrej
strony. Z ich postawy zadowolony był trener.
– Duże brawa dla naszego najmłodszego zawodnika Marcela Brzeźniaka, który triumfował w grupie kadetów oraz
Sebastiana Głowni startującego w dwóch formułach. Zresztą wszyscy zasłużyli na ciepłe

Oświęcimscy hokeiści przygotowują się do nowego sezonu
pod okiem Jirziego Sejby

Treningi na sucho
Biało-niebiescy są w trak- letnich przygotowań, gdzie
cie najbardziej nielubiane- pracują przede wszystkim
go przez hokeistów okresu nad siłą i wytrzymałością.
Wszyscy oczywiście tęsknią
za zajęciami na lodzie, ale
na spotkanie z lodową taflą
trzeba im będzie jeszcze trochę poczekać.
Kibiców najbardziej interesują ruchy kadrowe. W porównaniu do poprzedniego
sezonu zabraknie kilku graczy. Na zakończenie kariery zdecydował się Lubomir
Hokeiści oświęcimskiej
Vosatko. W Oświęcimiu nie
Unii są w środku przygotowań
wytrzymałościowych. będziemy także oglądali braNa sparingi trzeba poczekać ci Kasperlików – Ondreja
i Martina. Tych hokeistów
do sierpnia
Fot. mac
nie zobaczymy w barwach

Unii w nowych rozgrywkach.
Z miasta nad Sołą wyjechał
Adam Rufer.
Wszystko wskazywało na to,
że z zespołem pożegna się Jan
Danecek. Ostatecznie klubowy zarząd doszedł z czeskim
napastnikiem do porozumienia. Tego zawodnika kibice
Unii doskonale znają i wiedzą,
ile może dać drużynie. Ma
na swoim koncie sporo goli
i asyst. Będzie to dla niego piąty sezon spędzony w Oświęcimiu. W sierpniu oświęcimianie rozpoczną okres gier
kontrolnych.
– mac

Oświęcimianie pokonali w derbach zachodniej Małopolski
MKS Trzebinię 4:1 i przesądzili
o spadku trzebinian. Jednocześnie bardzo przybliżyli się do
utrzymania statusu trzecioligowca. Później przyszedł remis
ze Stalą Rzeszów 1:1, a w zestawieniu z wynikami innych
zespołów walczących o uniknięcie degradacji oznaczało
dla oświęcimian utrzymanie

w gronie trzecioligowców! Olbrzymie brawa dla młodej drużyny, trenera i całego klubu!
Stal objęła dziś prowadzenie
tuż przed końcem pierwszej
połowy. Po zmianie stron wyrównał Eryk Ceglarz. Jak się
okazało, był to gol na wagę jednego punktu, który gwarantuje
utrzymanie. Wielkie brawa!
– mac

W Rosji rozpoczęło się futbolowe szaleństwo, a piłkarskie
mistrzostwa świata w Oświęcimiu już za nami

„Mały finał” biało-niebieskich
Fot. www. ap-uniaoswiecim.futbolowo.pl

Podwójne złoto

dział sensei Mariusz Pawlus.
Wyniki:
Złoto – Sebastian Głownia
(seniorzy do 84 kg kick-light)
Złoto – Sebastian Głownia (seniorzy do 84 kg light-contact)
Złoto – Cyprian Brzeźniak (seniorzy do 69 kg light-contact)
Złoto – Marcel Brzeźniak (kadeci do 37 kg kick-light)
Srebro – Dawid Pawlus (seniorzy do 79 kg kick-light)
Srebro – Łukasz Nowak (seniorzy do 74 kg kick-light)
Brąz – Mateusz Słota (seniorzy do 79 kg kick-light)
– mac

Młodzi solarze zdołali się obronić przed spadkiem do
czwartej ligi, a to wyczyn na miarę mistrzostwa świata
Fot. mac

Oświęcimski Mundial 2018
przeszedł
do
historii.
Za wschodnią granicą futbolowa temperatura rośnie z dnia
na dzień, a w Oświęcimiu już
opada kurz po mistrzostwach
świata. Miasto Oświęcim
i Akademia Piłkarska oświęcimskiej Unii byli organizatorami piłkarskich zawodów
dla młodych adeptów futbolu
wzorowanych na światowym
championacie.
Wszystko odbywało się niczym na prawdziwym mundialu. W turnieju wzięły
udział 32 drużyny, które
w pierwszej fazie zostały podzielone na osiem grup. Zespołom z Małopolski i Śląska
przydzielono nazwy ekip startujących w Rosji. Na orlikach
w Oświęcimiu rywalizowa-

ło ponad 350 zawodników.
Po fazie grupowej do play-off
awans uzyskały ekipy Unii
Oświęcim, Soły Oświęcim,
Hutnika Kraków, Górnika
Wieliczka, Ruchu Chorzów,
Górnika Libiąż, MKS-u Krakus, Wisły Kraków, Chełmka,
ROW-u Rybnik, Polonii Bytom, PKS-u Józefka Chorzów,
Rekordu Bielsko-Biała, APN
GKS-u Tychy, Sokoła Wola
i SMS-u Żywiec. Później mecze odbywały się już na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ulicy Legionów.
Grano dwa razy po 10 minut. W ostatecznym rozrachunku najlepszy okazał się
PKS Józefka Chorzów, który
grał pod szyldem Argentyny.
Ten zespół w wielkim fina-

le pokonał 2:1 Islandię, czyli
bytomską Polonię. Do „małego finału” dotarła Polska,
a właściwie Unia Oświęcim.
Biało-niebiescy w starciu
o brąz rozbili Brazylię (Ruch
Chorzów) 4:0. Jak będzie
na prawdziwym mundialu
w Rosji? Oby Polacy, podobnie jak na oświęcimskich
mistrzostwach świata liczyli
się w decydującej rozgrywce
o medale.
Medaliści
oświęcimskiego
mundialu:
1. PKS Józefka Chorzów (Argentyna)
2. Polonia Bytom (Islandia)
3. Unia Oświęcim (Polska)
4. Ruch Chorzów (Brazylia)
– mac

Wakacje w Oświęcimiu
Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury

Wakacje w zamku

ul. Śniadeckiego 24, tel. 338422575, 338424461, www.ock.org.pl

ul. Zamkowa 1, tel. 338424427, www.muzeum-zamek.pl

Letni ogród małego
aktora
6–13.07 godz. 10:00–11:30
warsztaty teatralne dla dzieci
w wieku 6–12 lat zakończone
minispektaklem, zapisy

kolejność zgłoszeń. Szczegóły
www.ock.org.pl oraz w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Informacji o zajęciach wakacyjnych udziela Arleta Uroda,
e-mail: plastyczki@ock.org.pl

Baśniowa kamera
16–20.07 godz. 10:00–
13:00
warsztaty filmowe dla dzieci
w wieku 8–13 lat zakończone
realizacją filmu, zapisy

Wakacyjne imprezy
plenerowe

Mała projektantka
mody
17.07 godz. 10:00–11:30
zajęcia plastyczno-kreatywne
dla dziewcząt w wieku 6–12
lat, zapisy
Na poligonie
18.07 godz. 10:00–11:30
zajęcia plastyczno-kreatywne
dla chłopców w wieku 6–12
lat, zapisy
Kopciuszek. Tajemnicze
lustro
21.07 godz. 12:00
premiera filmu zrealizowanego
podczas warsztatów pn. Baśniowa kamera, wstęp wolny
Podwodny świat
9–10.08 godz. 10:00–11:30
zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat, zapisy
Muzyka
14.08 godz. 10:00–11:30
warsztaty muzyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat, zapisy
Tutaj nuda się nie uda
22–23.08 godz. 10:00–
11:30
zajęcia plastyczno-kreatywno-sportowe dla dzieci w wieku
6–12 lat, zapisy
Zajęcia bezpłatne. Zapisy na
wybrane zajęcia w Informacji
OCK od 25 czerwca 2018
roku od godziny 9:00. Liczba
miejsc ograniczona – decyduje

parking obok Oświęcimskiego
Centrum Kultury, wstęp wolny

Szalone laboratorium
mydła
20.07 godz. 17:00–19:00
warsztaty plenerowe
Nie pozwól na nudę
25.08 godz. 15:00–19:00
zakończenie wakacji – dmuchańce, program artystyczny
pt. „Mamo – Tato, co wy na
to?” w wykonaniu The Clown
Circus Show Ruphert and Rico

WakacyjnA Strefa
Taniego kina
Projekcje w Naszym Kinie
w ramach wakacyjnej strefy taniego kina za biletami w cenie
5 zł. Pozostałe wybrane seanse
dla dzieci i młodzieży szkolnej
po obniżonej cenie –12 zł
(2D), 14 zł (3D).
Szczegółowy program na s. 13

Wakacje
z fantastyką

dla młodzieży 13+,
wstęp wolny

Oświęcimski Klub Fantastyki
działający w OCK zaprasza
na swoje wakacyjne lipcowe
popołudnia z „grami bez prądu”... i nie tylko!
W każdy wtorek i czwartek
lipca (3, 5, 10, 12, 17,
19, 24 i 26) w godzinach
16:00–19:00 OKF zaprasza
do wspólnej zabawy przy
grach karcianych, bitewnych,
fabularnych (RPG) i planszowych. Spotkania adresowane

są do doświadczonych graczy,
jak i początkujących. W tym
czasie klubowe zasoby będą
nieodpłatnie dostępne dla każdego. Niektóre spotkania zostaną wzbogacone o prelekcje
tematyczne i konkursy wiedzy
dotyczące różnych obszarów
fantastyki oraz konsolowe
turnieje. W wybrane dni
weekendowe odbędą się minikonwenty poświęcone różnym
aspektom szeroko rozumianej
fantastyki, w tym m.in.:
•dzień z popkulturą Japonii,
czyli coś dla fanów mangi
i anime (prelekcje, konkursy
wiedzy, konsolowy turniej),
•„eRPeG-owy Maraton”
– kolejna edycja imprezy
poświęconej w całości grom
fabularnym,
• sesje RPG dla każdego, prelekcje, konkursy, dyskusje,
•22.07 godz. 14:00–20:00
klubowe spotkanie komiksowe – prelekcja, konkurs wiedzy i turniej w grę konsolową
Injustice,
•26.08 godz. 14:00 eliminacje Mistrzostw Polski w grę
Neuroshima Hex.
W okresie wakacyjnym w trakcie spotkań zostaną rozegrane
turnieje, m.in. Magic: the Gathering, Star Realms, Hero
Realms, Dominion.
Uwaga! Uczestnictwo w niektórych turniejach wiąże się
z posiadaniem własnej talii
kart itp.
Szczegółowy program będzie
aktualizowany na stronach
internetowych OCK (ock.org.pl)
i OKF (kf-oswiecim.net).
Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury dofinansowano z „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta
Oświęcim na rok 2018”.

Wakacje z MOSiR-em
ul. Legionów 15, tel. 338434339, www.mosir.oswiecim.pl
Wakacje z koszykówką
25 czerwca – 6 lipca
godz. 9:00–13:00
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Sportowymi,
ul. Olszewskiego 2

•poniedziałek, środa 9:00–
11:00 – Szkoła Podstawowa
nr 5, ul. Kalicińskiego 5
•wtorek, czwartek 9:00–
11:00 – Szkoła Podstawowa
nr 9, ul. Budowlanych 68

Jujitsu
2–27 lipca
•klasy 1–5 – poniedziałek–
piatek 10:00–11:00
•starsi – poniedziałek, środa,
piątek 11:00–12:30
Sala przy MZK, ul. Leszczyńskiej 7

Zajęcia szkoleniowe
na Skateparku
1 lipca – 26 sierpnia
(w każdą niedzielę)
godz. 11:00 – 14:00
Zajęcia z instruktorami z dziedziny hulajnogi, deskorolka,
rolki. Na miejscu do dyspozycji
uczestników szkoleń za darmo
do wypożyczenia sprzęt szkoleniowy: deskorolki, hulajnogi
oraz rolki, a także kaski.
Skatepark przy Hali Lodowej
MOSiR, ul. Chemików 4

Wakacyjna Liga
Mistrzów
6–31 sierpnia
Cykl turniejów dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych
klas I–III

Muzeum Zamek zaprasza dzieci w wieku 7–13 lat do udziału
w warsztatach edukacyjnych
pt. „W świecie miniatur”
w godz. 10:00–12:00. Koszt
warsztatów: 10 zł od dziecka
za dzień, zapisy

Miniaturowa
konstrukcja
3.07– przygotowanie poszczególnych kondygnacji oraz
głównych elementów budowli
– twierdzy rycerskiej lub domku, wykonanie ścian, podłóg

W świecie miniatur
2.07– kim był miniaturzysta,
projektowanie własnego miniaturowego świata

Aranżacja wnętrz
4.07– wykonanie różnych
elementów umeblowania,
tj. stołów, skrzyń na skarby

Miniaturowy ogród
w szkle
5.07– projektowanie miniaturowego ogrodu w szklanych
naczyniach
Sekretniki – tajemne
medaliony
6.07 – wykonanie sekretników,
miniaturowych portrecików
oraz książeczek, wspólne
przygotowanie wystawy prac
z całego tygodnia zajęć

Wakacje w Bibliotece Galeria Książki
ul. Nojego 2 B, tel. 338479800, www.mbp-oswiecim.pl

Biblioteka młodych
tel. 338479801

SZLAKIEM TRADYCJI ŚLĄSKICH
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
3.07, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
ZAGRAMY MIASTO. MŁODZI
NA SCENĘ
Warsztaty teatralne dla młodzieży 13–19 lat
4.07; 9.07; 11.07; 16.07;
18.07; 23.07; 25.07; 30.07
godz. 10:00, Aula
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
TRADYCJE GÓRNICZE
NA ŚLĄSKU
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
5.07, godz. 11:00, godz.
11:00, Aula, wstęp wolny
ZAGRAMY MIASTO. MŁODZI
NA SCENĘ
Warsztaty charakteryzacji dla
młodzieży 13–19 lat
9.07; 16.07; 23.07; 30.07
godz. 10:00, Klasopracownia
I p.
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
ZACZERPNIJ SŁOWA –
WARSZTATY PAPIERNICZE
PROWADZI KALANDER
10.07, godz. 11:00, Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
WSZYSTKIE KOLORY FOLKLORU KURPIOWSKIEGO
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
12.07, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
KASZUBSKIE SPOTKANIE
Z FOLKLOREM
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
17.07, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
GLINIAKI. CERAMICZNIE-HISTORYCZNIE – RODZINNE
WARSZTATY CERAMICZNE
19.07, godz. 11:00, Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona

W KRĘGU TRADYCJI GÓRALSKICH
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
24.07, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
TURNIEJ X-BOXA „JUST
DANCE KIDS”
Turniej na X-Box dla dzieci
w wieku 8–12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą mogli
spróbować swoich sił podczas
wirtualnych zmagań w konkurencjach tanecznych, a najlepsi gracze otrzymają atrakcyjne
nagrody.
Turniej na zapisy. Zapisy w Bibliotece Młodych osobiście lub
telefonicznie.
25.07, godz. 11:00, VIP
U PODNÓŻA TATR – O FOLKLORZE GÓRALSKIM SŁÓW
KILKA
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
26.07, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
CZYTANE PALCAMI –
WARSZTATY TWORZENIA
KSIĄŻKI DOTYKOWEJ
Warsztaty dla dzieci do 14 lat
31.07, 7.08, godz. 11:00,
Klasopracownia I p.
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
FOLKTORBA. Moda na patriotyzm
2.08, godz.11:00 – warsztaty
ozdabiania toreb materiałowych
Cuda-wianki, wycinanki
9.08, godz.11:00 – folklor
łowicki
Cudze chwalicie, swego
nie znacie
14.08, godz.11:00 – o folklorze krakowskim
Kierpce, wianki, obwarzanki, czyli wędrówki
po Krakowie
16.08 godz.11:00
Kokarda Narodowa
21.08, godz. 11:00 – warsztaty tworzenia biżuterii
Papierowa wycinanka
23.08, godz. 11:00 – warsztaty scrapbookingu
Z Pyzą na polskich dróżkacH
28.08, godz. 11:00 – folklor
kujawski

Rodzina jedna drużyna
24 sierpnia, godz. 18:00–
22:00 – nocne podchody
biblioteczne z mamą i tatą

Mikroświat Zabawy
tel. 338479813

Oferta zajęć wakacyjnych jest
skierowana do dzieci 2–7 lat.
ZA GÓRAMI, ZA LASAMI…
ZMYŚLAMY DALSZĄ CZĘŚĆ
PRZYGÓD ULUBIONEGO
BOHATERA
Warsztaty artystyczne dla
rodziców z dziećmi do 7 lat.
Prowadzi plastyczka Martyna Paluchiewicz-Łabaj ASP
Katowice
4.07, godz. 16:00, Informatorium
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
GDYBY TYGRYSY JADŁY
IRYSY
Literacko-plastyczne warsztaty
tworzenia rodzinnych rymowanek dla rodziców z dziećmi
do 7 lat. Prowadzi plastyczka
Martyna Paluchiewicz-Łabaj
ASP Katowice
12.07, godz. 16:00, Informatorium
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie,
liczba miejsc ograniczona
Bajki samograjki i wierszyki trzeszczyki
9.08 godz. 16:00
„Szmatki z tęczowej
szufladki”
16.08 godz. 16:00
wspólne wykonanie kukiełek
z gałganków i szmatek i odgrywanie krótkich, zmyślonych
historyjek w teatrzyku.

Multimedi@
tel. 338479805

ZALEGOWANI. WARSZTATY
LEGO
Warsztaty dla dzieci do 14 lat,
zapisy osobiście lub telefonicznie w Dziale Multimedi@
TURNIEJ PLAY STATION 4
O PUCHAR FIFA 18
Rozgrywki piłkarskie na
konsoli PS4 organizowane dla
użytkowników biblioteki, fanów
gry FIFA’18 w wieku od 5
do 18 lat. Turniej na zapisy –
do 11 lipca.
Termin rozgrywek 16–19.07,
godz. 10:00, Multimedi@

